MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 4/

2014

o zásadách volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa
15.novembra 2014 v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom

V Novom Meste nad Váhom 26.8.2014

Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa ustanovení § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 10 zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2014
Zásady volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014 v
podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené Rozhodnutím predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky pod č. 191/2014 Z. z. zo 7. júla 2014 a boli určené na
sobotu 15. novembra 2014. Voľby sa konajú v tento deň od 7:00 do 20:00 hod.
2. Volebná kampaň (ďalej len kampaň) pre voľby do orgánov samosprávy obcí začína 17
dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je
zakázané.
3. Účelom tohto nariadenia je stanoviť zásady volebnej kampane a umiestňovania
volebných plagátov v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom s cieľom vytvoriť
rovnaké podmienky pre všetkých zaregistrovaných kandidátov pre voľby na funkciu
primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.
Článok II.
URČENIE TERMÍNU A ROZSAHU KAMPANE
V zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa čas kampane
určuje nasledovne:
Začiatok kampane - 29.10. 2014 od 7.00 hod.
Koniec kampane - 13.11. 2014 do 7.00 hod.

Článok III.
VOLEBNÁ KAMPAŇ A UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
Pre volebnú kampaň pred voľbami do orgánov samosprávy obcí platia na území mesta Nové
Mesto nad Váhom nasledovné zásady:
1. Mesto prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie TSM Nové Mesto nad Váhom
na účely volebnej kampane do 23.10.2014 vyhradí plochy na vylepovanie volebných
plagátov. Využívanie plôch na umiestňovanie plagátov musí zodpovedať zásade
rovnosti kandidujúcich politických strán, hnutí, koalícií (ďalej len politické strany) a

nezávislých kandidátov v zmysle §30 ods. 3 zákona 346/1990 Z.z. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí.
2. TSM Nové Mesto nad Váhom zabezpečia po predchádzajúcom losovaní na spoločnom
rokovaní nezávislých kandidátov a politických subjektov kandidujúcich svojich členov
v komunálnych voľbách( okrúhly stôl), aby každej politickej strane a nezávislému
kandidátovi prislúchala pomerná časť plochy plagátovacej skruže resp. plagátovacej
tabule, umiestnených v nasledovných priestoroch
A. Plagátovacie skruže:
1. križovatka ulíc M.R.Štefánika – M.Rázusa
2. M.R.Štefánika – dom služieb
3. Odborárska ulica – svetelná križovatka Mnešice
4. Piešťanská ulica – podjazd
5. Ctiborova ulica – autobusová stanica
6. Považská ulica – Hájovky
7. Jasná ulica – reštaurácia Kruhovka
8. križovatka ulíc J. Kollára - Klčové
B. Plagátovacie tabule:
1. križovatka ulíc J. Kollára – Javorinská
2. križovatka ulíc Tehelná – Poľná (Mnešice)
3. Vylepovanie plagátov a umiestňovanie iných nosičov na verejných priestranstvách (na
plagátovacích skružiach a plagátovacích tabuliach vyhradených mestom) sa môže
realizovať len prostredníctvom TSM Nové Mesto nad Váhom, ktoré zabezpečia
označenie nimi vylepovaných plagátov pečiatkou TSM .Vylepovanie sa zabezpečuje
bezplatne. Povolená maximálna veľkosť plagátu je odvodená z veľkosti vylosovanej
pomernej časti plochy plagátovacej skruže resp. plagátovacej tabule .
4. Za odstránenie volebných plagátov z plagátovacích skruží resp. plagátovacích tabulí
po ukončení volebnej kampane dňa 13.11.2014 do 7.00 hod. zodpovedá TSM Nové
Mesto nad Váhom. Politické strany a nezávislí kandidáti zodpovedajú za odstránenie
volebných plagátov z priestorov dohodnutých v podnikateľských subjektoch
a fyzických osôb.
5. Politické strany a nezávislí kandidáti musia pri organizovaní verejných zhromaždení
na otvorených priestranstvách na svoju podporu, alebo podporu svojho kandidáta
postupovať v zmysle§ 5zákona NR SR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
v znení jeho neskorších noviel. Uskutočňovanie týchto zhromaždení sa nepovažuje za
porušovanie princípu rovnosti pre nezávislých kandidátov, politické strany a koalície.
6. Na organizovanie volebných akcií a mítingov ( ďalej len volebné akcie) poskytuje
Mesto Nové Mesto nad Váhom v priestoroch MsKS Nové Mesto nad Váhom
nezávislým kandidátom a politickým stranám možnosť uskutočňovania jednej
volebnej akcie v časom rozsahu dvoch hodín. Volebnú akciu je možné uskutočniť za
predpokladaného počtu účastníkov v zasadacej miestnosti č.21 alebo v divadelnej sále
MsKS. Žiadosť o rezerváciu niektorého z priestorov je potrebné doručiť najskôr od
24.10.2014 , najneskôr do 7.11.2014 vrátane do 14 .00 hod. do podateľne MsKSV
prípade kolízie týkajúcej sa požadovaného priestoru je kompetentný rozhodnúť

riaditeľ MsKS a prednosť má ten nezávislý kandidát, alebo politická strana, ktorá
doručila svoju žiadosť v skoršom termíne. Priestory pre účely volebných akcií sa
poskytujú bezplatne.

7. Ak politická strana, alebo nezávislí kandidáti pri akciách na otvorených
priestranstvách počas kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí použijú
hudobnú produkciu musia splniť voči mestu oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona
NR SR č.96/1991 Zb. o verejných a kultúrnych podujatiach a VZN č.2/2010
o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách. Organizátor
podujatia oznamovaciu povinnosť musí splniť sedem dní pred dátumom konania
podujatia oznámením adresovaným MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,
915 32 Nové Mesto nad Váhom.
8. Na podporu svojich kandidátov môžu politické strany a nezávislí kandidáti využiť
mestský rozhlas tak, že dodajú do podateľne MsÚ nahratý propagačný spot na CD
nosiči alebo USB kľúči v dĺžke maximálne 5 minút a tento bude odvysielaný pri
dodržiavaní zásad rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov
v čase od 15.00 - 15.30 hodine v období možnosti vysielania politickej reklamy (
29.10.2014 - 13.11.2014 do 7.00 h.).
Nezávislí kandidáti a politické strany ktoré nemajú možnosť nahrať propagačný spot
na CD nosič alebo USB kľúč môžu svoj propagačný spot prečítať priamo v ústredni
mestského rozhlasu osobne, alebo poverenou osobou. V tomto prípade je potrebné byť
v ústredni mestského rozhlasu do 14.45 hod.
Termíny vysielania :
Streda :
Štvrtok :
Piatok :
Pondelok :
Utorok :
Streda:
Štvrtok :
Piatok :
Pondelok :
Utorok :
Streda :

29.10. 2014
30.10. 2014
31.10. 2014
3.11. 2014
4.11. 2014
5.11. 2014
6.11. 2014
7.11. 2014
10.11. 2014
11.11. 2014
12.11. 2014

Vysielanie politickej reklamy v mestskom rozhlase nebude spoplatnené. Vysielací čas
nezávislých kandidátov a politických strán bude stanovený losovaním pri rokovaní na
okrúhlom stole.
9. Je zakázané používať na propagáciu počas volebnej kampane ostatný majetok vo
vlastníctve mesta (fasády budov, autobusové zastávky, stĺpy verejného osvetlenia a
pod.)

10. V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a
televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde
sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, vysielať alebo
zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich
prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
11. Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr
do siedmeho dňa pred dňom volieb ( 8.11.2014 do 7.00 hod.).
12. Členovia okrskových volebných komisií a zapisovatelia nesmú poskytovať informácie
o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o
výsledku hlasovania.
13. Používanie a ochranu mestských symbolov upravuje všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 1/2003.
14. Dodržiavanie „Zásad volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí" budú
kontrolovať príslušníci Mestskej polície Nove Mesto nad Váhom.

Článok IV.
SANKCIE ZA PORUŠENIE „ZÁSAD KAMPANE PRED VOĽBAMI DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY MESTA"
Pri porušení zásad kampane môže mesto po predchádzajúcom upozornení príslušníkmi MsP
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu v zmysle §13
ods. 9 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov až do výšky 6 638 eur. Fyzickú osobu, ktorá poruší zásady kampane môže mestská
polícia postihnúť podľa § 46 zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Novom Meste nad Váhom svojim uznesením č. 59/2014-MsZ dňa 26.8.2014.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta a stráca účinnosť dňom 18.11. 2014.
V Novom Meste nad Váhom dňa 26.8. 2014

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

