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Mestská volebná komisia
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014 Starej Turej

so sídlom Mestský úrad Stará Turá, Ul. SNP č. 1/2

Stará Turá, 24.9.2014                                        

P O D M I E N K Y
vedenia volebnej kampane v dňoch  29.10.2014 až 48 hodín pred začiatkom volieb

jednotlivými politickými stranami, nezávislými kandidátmi a kandidátmi na funkciu 
primátora v meste Stará Turá

     Mestská volebná komisia v Starej Turej  na svojom zasadnutí dňa 24.9.2014 určila politickým 
stranám a  hnutiam, ich  koalíciám ( ďalej iba "politické strany" ) a nezávislým kandidátom, 
ktorých kandidátne listiny a kandidáti boli riadne zaregistrovaní pre voľby  dňa 15. 11. 2014, 
nasledujúce podmienky vedenia volebnej kampane od 7,00 hod. dňa 29.10.2014 do 7,00 hod. dňa 
13.11.2014:

Volebná kampaň pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v súlade s  § 30 ods. 2 zákona 
SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
začne v meste Stará Turá 29.10.2014 o 7,00 hod. a končí sa 13.11.2014 o 7,00 hod.  

Volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov 
zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo 
nezávislého kandidáta vykonávaná slovom, písmom a obrazom za podmienky, že budú dodržané 
morálne a etické zásady vedenia volebnej kampane a platné právne predpisy.

Volebnú kampaň za dodržania určených podmienok je možné viesť:

1.  V mestskom rozhlase (Stará Turá, Topolecká, Trávniky, Súš, Papraď, Drgoňova dolina) -
odvysielané budú volebné príspevky iba kandidátov na funkciu primátora.
Pozn.: Toto obmedzenie je vyvolané krátkou dobou volebnej kampane, veľkým počtom 
           kandidujúcich subjektov a následnej nemožnosti zabezpečiť rovnaký prístup k 
           tomuto informačnému médiu.
2.  V mestskom televíznom káblovom rozvode (ďalej iba TVST).
3. Vylepovaním plagátov a iných písomných a obrazových volebných materiálov na  
stanovených plagátovacích plochách vyhradených pre jednotlivé politické strany, nezávislých 
kandidátov na poslancov  a primátora mesta (ďalej iba "nezávislých kandidátov").
4. Uverejnením volebných príspevkov  jednotlivých politických strán, nezávislých kandidátov na 
poslancov MsZ a kandidátov na funkciu primátora mesta v mestskom časopise Staroturiansky 
spravodajca.
5. Organizovaním verejných zhromaždení a stretnutí s voličmi pri dodržaní podmienok určených 
právnymi predpismi (ohlasovacia povinnosť a pod.).

1. Podmienky vedenia volebnej kampane v mestskom rozhlase

    Volebné príspevky kandidátov na funkciu primátora mesta  budú v mestskom rozhlase v meste 
Stará Turá, miestnych častiach Topolecká, Trávniky, Súš, Papraď a Drgoňova dolina počas
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volebnej kampane vysielané iba v pracovných dňoch podľa rozpisu vysielacích časov. 
Vysielanie volebných príspevkov v mestskom rozhlase je bezúplatné.

   Začiatok vysielania volebných príspevkov je určený nasledovne:
-  v meste Stará Turá 2-krát denne o 9,30 hod. a o 14.30 hod. ( v prípade pohrebu o 13.30 hod. ),
-  v mestských častiach Topolecká, Trávniky, Súš, Papraď a Drgoňova dolina sa začiatok 
vysielania určí osobitne podľa miestnych podmienok.

    Každý zaregistrovaný kandidát na funkciu primátora mesta môže počas volebnej kampane 
vystúpiť so svojim volebným príspevkom celkom 2 - krát podľa rozpisu vysielacích časov v 
mestskom rozhlase.  Dĺžka volebného príspevku kandidáta na funkciu primátora mesta nesmie v 
jednotlivých prípadoch presiahnuť 6 minút. 

Rozpis vysielacích časov  volebných príspevkov kandidátov na funkciu primátora mesta 
počas volebnej kampane  v mestskom rozhlase Stará Turá, Topolecká, Papraď a Drgoňova 
dolina, Trávniky, Súš (kandidáti sú uvedení v abecednom poradí):

1. Anna Halinárová, Ing ( 29.10.2014, 6.11.2014 )
2. Soňa Krištofíkova, Mgr. ( 30.10.2014, 7.11.2014 )
3. Miroslava Medňanská, Ing. ( 3.11.2014, 10.11.2014 )
4. Dušan Prachár ( 4.11.2014, 11.11.2014 ) 
5. Ľubica Weiss ( 5.11.2014, 12.11.2014 )

Upozornenie:
   V záujme zabezpečenia primeranej technickej kvality volebných príspevkov, MsVK odporúča 
kandidátom, aby svoje volebné príspevky nahrali na magnetofónové kazety a v 6 vyhotoveniach
ich odovzdali najneskôr  do 23.10.2014 do 15.00 hod. do kancelárie pracovníka pre komunikáciu 
a kultúru MsÚ, č. dv. 203 alebo zapisovateľke MsVK Lenke Galbavej na MsÚ Stará Turá, 
prízemie, č. dv. 119.

 Kontaktné osoby pre vysielanie mestského rozhlasu počas volebnej kampane:

Stará Turá -  Mgr. Lívia Boorová, tel. č. 7461615, 0905446984
Papraď -  p. Eva Adámková, tel. č. 7763366, 0908748983
Topolecká -  Ing. Monika Hluchá, tel. č. 0911 125777
Drgoňova dolina -  p. Stančíková, tel. č. 0907 659063, p. Durec 7762318
Trávniky - Mgr. Jarmila Lužná, tel. č. 0905 302216, 7764192
Súš -  p. Hvožďarová, tel.č. 7762388, 0944180575

2. Podmienky vedenia volebnej kampane v TV Stará Turá

    V mestskom televíznom káblovom rozvode v Starej Turej TV Stará Turá (ďalej "TV ST")  
bude politickým stranám, nezávislým kandidátom na funkciu poslanca a kandidátom na funkciu 
primátora mesta poskytnutá možnosť viesť volebnú kampaň v zmysle zákona SNR č. 346/1990 o 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Kontakt:   PaedDr. Ivan Príkopa, VIDEOŠTÚDIO RIS spol. s r.o., Nám. oslobodenia 11, Senica,
 tel.  0905 271725, e-mail: tvsen@tvsen.sk  
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3. Vedenie volebnej kampane vylepovaním volebných plagátov a iných písomných a
obrazových materiálov

  Volebnú kampaň vylepovaním volebných plagátov a  iných písomných a obrazových volebných 
materiálov môžu politické strany, nezávislí kandidáti a kandidáti na funkciu primátora mesta 
viesť na vymedzených plagátovacích plochách, ktoré budú počas volebnej kampane umiestnené 
na premostení potoka oproti Domu služieb na Ulici SNP a  verejných plagátovacích plochách 
v miestnych častiach pri dodržaní zásady poctivej volebnej kampane (nestrhávať a neprelepovať, 
nezalepiť celú plagátovaciu plochu na úkor ďalších subjektov alebo inak si navzájom 
neznehodnocovať volebné plagáty).

   Jednotlivé plagátovacie plochy môžu byť v zmysle VZN mesta Stará Turá č. 3/2012 - Nar. O 
vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda
označené názvom resp. menom kandidujúceho subjektu a označené nápisom VOĽBY.
   V súlade s § 3 VZN č. 3/2012 – Nar. využívanie iných než vymedzených plôch na vylepovanie 
volebných plagátov na verejných plagátovacích plochách v Starej Turej okrem jeho miestnych 
častí je zakázané.
  Ostatné podmienky vedenia volebnej kampane vylepovaním plagátov a ďalších volebných 
materiálov určuje citované VZN č. 3/2012 - Nar. v znení neskorších predpisov, ktoré je prílohou
týchto podmienok.

4. Vedenie volebnej kampane uverejnením volebných príspevkov  jednotlivých politických 
strán, nezávislých kandidátov na poslancov MsZ a  na funkciu primátora mesta v 

mestskom časopise Staroturiansky spravodajca

      Kandidáti na funkciu primátora mesta budú mať predvolebnú kampaň bezplatným
uverejnením textových a obrazových volebných príspevkov v mestskom časopise Staroturiansky 
spravodajca. Textový príspevok v maximálnom rozsahu 35 riadkov strany formátu A4 (vo 
formáte MS Word) musí byť dodaný na CD zapisovateľke MsVK, prízemie MsÚ, č.dv. 119  
prípadne doručený e-mailom na adresu lenka.galbava@staratura.sk najneskôr 17. 10. 2014 do 
12.00 hod. K textovému materiálu je možné dodať vhodnú fotografiu.  V prípade, že kandidát 
túto možnosť nepožiada, budú zverejnené iba jeho identifikačné údaje: číslo na hlasovacom
lístku, meno, priezvisko, akademický titul, vek, bydlisko, nominujúca politická strana alebo údaj 
o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
   Kandidáti na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva budú mať v mestskom časopise 
Staroturiansky spravodajca uverejnené identifikačné údaje: číslo na hlasovacom lístku, meno, 
priezvisko, akademický titul, vek, bydlisko, nominujúcu politickú stranu alebo údaj o tom, že ide 
o nezávislého kandidáta. Fotografický portrét je možné uverejniť v prípade ak kandidát tento 
doručí do 17.10.2014 do 12,00 hod.
  Volebný príspevok sa svojím obsahom nesmie priečiť etickým, morálnym a právnym princípom 
platným pre vedenie volebnej kampane. V prípade rozporu s týmito požiadavkami bude autor na 
túto skutočnosť upozornený.  Zodpovednosť za obsahovú stránku volebného príspevku nesie 
zadávateľ volebného príspevku. 

5. Vedenie volebnej kampane organizovaním verejných zhromaždení a stretnutí s voličmi

   Politické strany, nezávislí kandidáti na poslancov MsZ a  na funkciu primátora mesta môžu 
viesť volebnú kampaň formou organizovania verejných zhromaždení,  stretnutí s voličmi a pod.:
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a)  v Dome kultúry Javorina Stará Turá
     
     Politický subjekt, nezávislý kandidát alebo kandidát na funkciu primátora uhradí cenu za 
prenájom sály vo výške priamych nákladov nasledovne:
- veľká sála 50 €,
- miestnosť bývalej kaviarne na 1. poschodí 20 €.

     Termín prípadne ďalšie podmienky si každý subjekt alebo kandidát dohodne priamo s p. Evou 
Adámkovou, tel. 776 33 66, 0908748983 v pracovnej dobe.

b) v Dome kultúry Papraď za úhradu vo výške priamych nákladov 15 €.
 Kontaktná osoba: Eva Adámková, tel. 7763366, 0908748983.

c) v ostatných zariadeniach miestnych častí Topolecká,  Drgoňova dolina, Súš  bezúplatne.

   Termín a podmienky je potrebné dohodnúť s JUDr. Branislavom Pribišom,  MsÚ, 1. posch., 
č.dv. 201, tel. 746 1618, 0917661689.

   Pri organizovaní tejto formy vedenia volebnej kampane je potrebné postupovať v zmysle ust. 
zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, t.j. zabezpečiť splnenie ohlasovacej povinnosti 
organizátormi verejných zhromaždení  Mestskému úradu v Starej Turej.

V Starej Turej, 24.9.2014

                         Mgr. Iveta Gavačová
              predseda MsVK




