Umiestňovanie plagátov pre voľbu prezidenta
Slovenskej republiky – 2019
Dňa 21. februára 2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
žrebovanie vývesných plôch na umiestňovanie plagátov kandidátov pre voľbu
prezidenta Slovenskej republiky – 2019 počas volebnej kampane. Zástupcovia
politických strán zastúpených v NR SR a petičných výborov vyžrebovali nasledovné
vývesné plochy pre jednotlivých kandidátov na funkciu prezidenta SR:
Kandidát na prezidenta
Béla BUGÁR, Ing.
Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
Martin DAŇO
Štefan HARABIN, JUDr.
Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.
Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.
Milan KRAJNIAK, Bc.
József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.
František MIKLOŠKO, RNDr.
Robert MISTRÍK, Dr. Ing.
Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
Róbert ŠVEC, Mgr.
Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.
Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.

Vyžrebovaná vývesná plocha
14B DOLNÁ
13C DOLNÁ
10C HORNÁ
10C DOLNÁ
13A HORNÁ
14B HORNÁ
13B HORNÁ
14A DOLNÁ
13C HORNÁ
13B DOLNÁ
14A HORNÁ
14C HORNÁ
14C DOLNÁ
10B DOLNÁ
10B HORNÁ

V súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o o volebnej kampani a o zmene a doplnení
zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta
Považská Bystrica, umiestňovať volebné plagáty na vyhradených plochách možno začať od
25. 2. 2019. Vyžrebované vývesné plochy v zmysle platného VZN sa poskytujú kandidátom
na prezidenta (ďalej len kandidátom) bezplatne a zodpovedajú zásadám rovnosti.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že:
• kandidáti môžu umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré im boli určené žrebom,
• umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidát
zabezpečí sám na vlastné náklady,
• nie je dovolené porušovať zverejnený zoznam vyžrebovaných plôch určených na
vylepovanie plagátov a prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných
kandidátov,
• ak vyžrebované miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidát nevyužije, takéto
miesto zostane voľné a nemôže byť určené inému kandidátovi, rovnako ho nesmie
obsadiť iný kandidát,
• kandidát zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov,
• na ostatných miestach verejného priestranstva, budovách a zariadeniach je
umiestňovanie volebných plagátov zakázané, týmto nie sú dotknuté pevne
zabudované informačné, reklamné a propagačné zariadenia vo vlastníctve alebo v
správe iných subjektov.
V prípade potreby ďalšie informácie obdržíte na Mestskom úrade Považská
Bystrica, I. poschodie, č. d. 225, tel. 042/4305225.

