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Obsah materiálu: Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach
na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestach
na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 161/2015
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Národnej rady
Slovenskej republiky v roku 2016 schváliť.
Prítomných : 7
Za
: 7

Spracovateľ:

Mgr. Mária Gašparíková, referent oddelenia právnych a klientskych
služieb MsÚ Piešťany
Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 18.11.2015

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 NR SR.
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.
Voľby do NR SR v roku 2016 vyhlásil predseda NR SR svojim rozhodnutím zo dňa
12.11.2015 uverejneným v Zbierke zákonov SR pod č. 307, pričom termín ich konania určil
na sobotu dňa 05.03.2016. Týmto dňom začala volebná kampaň, ktorá skončí až 48 hodín
predo dňom konania volieb, t. j. 03.05.2016 o 7:00 h.
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 a koalície
politických strán a politických hnutí musí byť vytvorený rovnomerný priestor na
umiestňovanie volebných plagátov.
V nadväznosti na § 52 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (volebný zákon) Štátna komisia pre voľby
a kontrolu financovania politických strán (štátna komisia) zaregistruje najneskôr 70 dní predo
dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré spĺňajú zákonom stanovené náležitosti.
Z uvedeného vyplýva, že presný počet kandidujúcich subjektov bude známy až po
zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou, pričom štátna komisia bezodkladne po
zaregistrovaní určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany
alebo koalície.
V predchádzajúcich voľbách do NR SR, ktoré sa konali dňa 10.03.2012, nebolo potrebné
podľa vtedy platnej legislatívy upravovať pravidlá počas volebnej kampane VZN, pričom
prijatým uznesením MsZ č. 16/2012 bolo vyhradené pre umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií výlučne jedno stanovište, a to na Námestí Slobody, za použitia
propagačných zariadení žltej farby s pôdorysom trojuholníka.
Tento režim sa ukázal ako dostatočný a plne rešpektujúci tak rovnosť subjektov ako aj
vhodnosť a primeranú dôstojnosť. Zároveň sa tým podstatným spôsobom znížili výdavky na
vývoz a zvoz skruží, čo sa zabezpečuje dodávateľsky, pričom tieto výdavky nemožno
zúčtovávať voči štátu v nákladoch spojených s prípravou volieb.
V zmysle vyššie citovaného sa predkladá na prerokovanie a v MsZ na schválenie návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do NR SR v roku 2016.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol riadne zverejnený na úradných tabuliach ako aj
na internetovej adrese mesta dňom 05.11.2015, pričom neboli k nemu v 11. dňovej lehote
uplatnené žiadne pripomienky fyzických a právnických osôb.
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred
voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
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 § 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 § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (volebný zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (VZN).
Čl. 1
1/ Toto VZN vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách mesta Piešťany, na ktorých
kandidujúce politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán a politických
hnutí (kandidujúce subjekty) vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR),
ktoré sa konajú v roku 2016, budú môcť pred voľbami umiestňovať volebné plagáty a iné
nosiče informácií.
2/ Vyhradené plochy na týchto miestach v súlade so zákonom o volebnej kampani
zodpovedajú zásadám rovnosti všetkých kandidujúcich subjektov.
Čl. 2
1/ 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.
2/ Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch je 48 hodín pred začiatkom volieb
a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.
Čl. 3
1/ Za účelom zabezpečenia zásady rovnosti kandidujúcich subjektov pred voľbami do NR SR
sa pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách v súlade so zákonom o volebnej kampani vyhradzuje plocha na vedenie
volebnej kampane v meste Piešťany v lokalite Námestie Slobody.
2/ Na uvedenom stanovišti budú umiestnené propagačné zariadenia žltej farby
s pôdorysom trojuholníka v minimálnom počte 5 kusov na ktorých budú pripravené plochy
na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pre každú politickú stranu
alebo koalíciu, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná a to v rovnakom rozsahu
a s porovnateľnou možnosťou prístupu a pohľadu.
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Počet propagačných zariadení bude spresnený podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich
subjektov tak, aby pripravená plocha na jeden subjekt bola o rozmeroch minimálne 1m x 1m.
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 iných
kandidujúcich subjektov.
Čl. 4
1/ Na inom ako uvedenom mieste v čl.3 bod 1/ tohto VZN sa umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mesta Piešťany v súvislosti
s voľbami do NR SR nepovoľuje.
2/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať Mestská polícia mesta Piešťany.
Čl. 5
1/ Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov je porušenie povinností ustanovených týmto VZN, ak sa týmto
konaním sťaží plnenie úloh mesta Piešťany.
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. 6
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. ......
3/ Účinnosť a platnosť tohto VZN končí dňom vykonania volieb do NR SR, t. j. dňom
05.03.2016.

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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