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Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných
priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas
volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku
2022
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 65/2022
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta
na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a
samosprávnych krajov v roku 2022
- schváliť
Prítomných
Za

:
:

3
3

(Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský)

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na
verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
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počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov
v roku 2022
- schváliť s pripomienkou
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Pripomienka: Aké, kde a koľko bude týchto stanovíšť? Reflektujem na uvedenú skutočnosť:
Dve samostatné lokality v centre mesta (orgány samosprávy a voľby do orgánov
samosprávnych krajov)?
Spracoval: Mgr. Eva Lajchová, Odbor právny a klientskeho centra ........................................
Predkladá: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor Mesta Piešťany
V Piešťanoch, 14.06.2022

2

.........................................

Dôvodová správa:

V súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení
zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov (zákon o volebnej kampani) obec všeobecne záväzným nariadením (VZN)
vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby
do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa v roku 2022 budú konať v rovnaký deň
a v rovnakom čase.
Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín
predo dňom konania volieb. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 209/2022 Z.z. vyhlásil dňa 08. júna 2022 voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do
orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
Zákon o volebnej kampani ustanovuje, že vyhradená plocha na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich
subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované politické strany, politické hnutia, koalície politických
strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov musí byť vytvorený rovnomerný priestor na
umiestňovanie volebných plagátov.
V nadväznosti na § 140 ods. 3, § 145 ods. 3, § 172 ods. 2 a § 177 ods. 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zákonov (volebný zákon) miestna volebná komisia a volebná
komisia samosprávneho kraja zaregistruje najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb
kandidátov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené náležitosti a ich registráciu vyznačí na
kandidátnej listine.
Z uvedeného vyplýva, že presný počet kandidujúcich subjektov bude známy až po
zaregistrovaní kandidátnych listín týmito volebnými komisiami, t. j. najneskôr 45 dní predo
dňom konania volieb.
V predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych
krajov bol režim umiestňovania volebných plagátov rôzny, pričom však jednoznačným
trendom bolo znižovanie počtu stanovíšť, a to najmä z nasledovných dôvodov:
-

klesajúci záujem kandidátov využívať tento spôsob propagácie (využiteľnosť 30 %),
podstatne zvýšený záujem kandidátov viesť kampaň prostredníctvom lokálnych
médií, sociálnych sietí, individuálnou reklamou,
znížené kapacity vhodných propagačných zariadení (likvidácia aj posledných
betónových a sklolaminátových valcov z dôvodu technicko-bezpečnostných rizík),
neprimerane vysoké obstarávacie náklady pri hľadaní porovnateľných náhradných
riešení.

Treba poznamenať aj tú skutočnosť, že trend znižovania počtu stanovíšť zodpovedá aj
celkovému prístupu jednotlivých miest a obcí k tejto problematike v posledných rokoch, kedy
väčšina miest pre potreby informovania voličov na verejných priestranstvách počas volebnej

kampane vyhradzuje zväčša jedno stanovište v centrálnej mestskej zóne, napr. na hlavnom
námestí.
Navrhovaný režim umiestňovania volebných plagátov v dvoch samostatných lokalitách
v centre mesta sa javí ako dostatočný, rešpektujúci rovnosť subjektov ako aj vhodnosť
a primeranosť z dôvodu potreby voličov rozlišovať extra kandidátov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí a extra kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
V zmysle vyššie citovaného sa predkladá na prerokovanie a v MsZ na schválenie návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na verejných priestranstvách
na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022.
V lehote na pripomienkovanie predmetného návrhu VZN nebola uplatnená žiadna
pripomienka.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta
na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí
a samosprávnych krajov v roku 2022

Číslo:.................

V Piešťanoch dňa...............

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 zákona
č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (zákon o volebnej
kampani) v spojení s § 181 ods. 1 a § 149 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (volebný zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej VZN).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto VZN vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách mesta Piešťany, na ktorých
kandidujúce politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí
a nezávislí kandidáti (kandidujúce subjekty) pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva,
voľbu primátora, voľby poslancov zastupiteľstva a pre voľbu predsedu samosprávneho kraja,
ktoré sa budú konať v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase (spojené voľby), budú
môcť pred voľbami umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií. Vyhradené plochy
na týchto miestach v súlade so zákonom o volebnej kampani zodpovedajú zásadám rovnosti
všetkých kandidujúcich subjektov.
2/ Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na vyhradených miestach možno
počas volebnej kampane, ktorá začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
3/ Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch je 48 hodín pred začiatkom volieb
a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.

Čl. 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
1/ Za účelom zabezpečenia zásady rovnosti kandidujúcich subjektov pred spojenými voľbami
sa pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách v súlade so zákonom o volebnej kampani vyhradzujú plochy na vedenie
volebnej kampane v meste Piešťany v nasledovných lokalitách:

1. Námestie Slobody - kandidáti do orgánov samosprávy obcí (ostrovček pri
citylightoch)
2. Nitrianska ulica – kandidáti do orgánov samosprávnych krajov (citylighty oproti
Auparku)

2/ Na každom stanovišti budú umiestnené propagačné zariadenia žltej farby

s pôdorysom trojuholníka v minimálnom počte 5 kusov, z toho minimálne 1
propagačné zariadenie určené pre kandidátov na primátora mesta a 1 propagačné
zariadenie určené pre kandidátov na predsedu samosprávneho kraja. Na všetkých
týchto propagačných zariadeniach budú pripravené plochy na vylepovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií pre každý kandidujúci subjekt, ktorého kandidátna listina
bola zaregistrovaná, a to v rovnakom rozsahu a s porovnateľnou možnosťou prístupu
a pohľadu. Počet propagačných zariadení bude spresnený podľa počtu zaregistrovaných
kandidujúcich subjektov tak, aby pripravená plocha na jeden subjekt bola o rozmeroch
minimálne 0,5m x 0,5m. Tieto plochy budú na každom propagačnom zariadení očíslované.
3/ Po oficiálnom doručení zoznamu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov si ich
zástupcovia na Mestskom úrade vyžrebujú svoje číslo. Po vyžrebovaní sa s jednotlivými
propagačnými zariadeniami a s vyznačeným číslovaním nebude hýbať. V prípade, ak
kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu a iných nosičov
informácií na vyhradenej ploche, ostane miesto na to určené, prázdne. Toto miesto nie je
možné použiť na umiestnenie volebných plagátov a iných nosičov informácií pre iných
kandidujúcich subjektov.

Čl. 3
Kontrola plnenia všeobecne záväzného nariadenia

1/ Na iných miestach na verejných priestranstvách, ako sú uvedené v Čl. 2 bod1/ tohto VZN,
umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane je zakázané.
2/ Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií počas volebnej kampane na plochy, ktoré sú užívané na reklamu.
3/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať Mestská polícia mesta Piešťany.

Čl. 4
Sankcie za porušenie všeobecne záväzného nariadenia

1/ Fyzické osoby za porušenie tohto VZN, ak sa týmto konaním sťaží plnenie úloh mesta
Piešťany, môžu byť riešené za priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, alebo ak sa takýmto konaním
ohrozí alebo naruší verejný poriadok podľa § 48 tohto zákona ako priestupok proti verejnému
poriadku.
2/ Primátor mesta Piešťany môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1/ Na tomto VZN sa uznieslo mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom ..... riadnom
zasadnutí dňa .........uznesením číslo ................
2/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. dňom
............
3/ Účinnosť a platnosť tohto VZN končí dňom vykonania spojených volieb do orgánov
samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

