
Podmienky  volebnej kampane pri voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v r. 2014 v meste Spišská Stará Ves 

 
 

1. Použitie mestského rozhlasu 
 
a) MsÚ zabezpečí odvysielanie materiálov nahratých na CD nosiči,  
b) o odvysielanie spotu môže požiadať individuálne každý zaregistrovaný kandidát 

na primátora mesta alebo na poslanca MsZ v Spišskej Starej Vsi alebo politická 
strana a politické hnutie,  

c) spot je potrebné odovzdať na sekretariáte primátora mesta najneskôr do 4. 11. 
2014 do 15.00 h, kedy sa uskutoční  žrebovanie poradia vysielanie (viď písm. h) 

d) spot môže trvať maximálne 20 minút. V prípade, že odovzdaný spot bude dlhší, 
jeho vysielanie bude ukončené po uplynutí 20 minút,  

e) v prípade, že žiadateľ kandiduje na funkciu primátora aj poslanca MsZ, môže 
požiadať len o odvysielanie jedného spotu v dĺžke 20 minút,  

f) ak je žiadateľom politická strana alebo hnutie, je dĺžka spotu tiež maximálne 20 
minút bez ohľadu na počet kandidátov,  

g) za obsah spotu v plnom rozsahu zodpovedá žiadateľ,  
h) spoty budú odvysielané v spoločných blokoch; poradie bude vyžrebované zo 

všetkých kandidátov na primátora alebo poslanca MsZ alebo politických strán 
a politických hnutí; toto poradie bude platiť počas celej kampane, 

i) spoty budú odvysielané počas kampane 3x v týchto termínoch:  
4. 11., 7. 11. a 12. 11. 2014  o 15.30 h,   

           d)   za odvysielanie materiálov uhradí žiadateľ celkový poplatok vo výške € 5,--,        
                 poplatok nemá komerčný charakter, súvisí s nákladmi na zabezpečenie vysielania.  
                  
 

2. Použitie priestorov na predvolebné zhromaždenia 
 

a) Mesto poskytne na predvolebné zhromaždenia tieto priestory:  
- zasadačka v budove Domu kultúry, ul. Slov. nár. povstania 52/97, prízemie 
- veľká sála v budove Domu kultúry, ul. Slov. nár. povstania 52/97,  

b) o poskytnutie priestorov môže požiadať individuálne každý zaregistrovaný 
kandidát na primátora mesta alebo poslanca MsZ alebo politická strana a hnutie,  

c) žiadosť musí byť písomná a doručiť ju musí žiadateľ najneskôr 4 dni pred konaním 
zhromaždenia,  

d) mesto počas zhromaždenia nezabezpečuje usporiadateľskú službu, zdravotnú 
službu a pod. Za organizačnú stránku a bezpečnosť účastníkov zodpovedá 
žiadateľ,  

e) žiadateľ zodpovedá za majetok mesta nachádzajúci sa v priestore konania 
a v priľahlých priestoroch (vestibuly, chodby, schodištia, sociálne zariadenia),  

f) za poskytnutie priestorov uhradí žiadateľ:  
- 30,-- € za zasadačku DK,  
- 50,-- € za veľkú sálu DK/3 h, za každú ďalšiu začatú hodina 10,-- €. Úhrada 

nemá komerčný charakter, súvisí s nákladmi na el. energiu a vykurovanie 
priestorov. Vo veľkej sále DK je v poplatku zahrnuté ozvučenie s jedným 
mikrofónom na javisku. Poplatok musí byť uhradený 3 dni pred konaním.  

 



3. Poskytnutie priestorov na zverejnenie plagátov a iných písomných a grafických 
materiálov  
 
Umiestňovanie plagátov je vymedzené Všeobecným záväzným nariadením Mesta 
Spišská Stará Ves č. 4/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov na 
verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

 
 

 
V Spišskej Starej Vsi, 1. októbra 2014 
 
 
                                                                                                                   Ing. Jozef Harabin 
                                                                                                                            primátor  
 

 

Schválené uznesením MsZ č. 38/5-10/14 dňa 23. októbra 2014  


