Umiestňovanie plagátov pre voľby do Európskeho
parlamentu – 2019
Dňa 26. marca 2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Považskej Bystrici
žrebovanie vývesných plôch na umiestňovanie plagátov kandidujúcich subjektov pre
voľby do Európskeho parlamentu – 2019 počas volebnej kampane. Zástupcovia
kandidujúcich subjektov vyžrebovali nasledovné vývesné plochy pre jednotlivé
zaregistrované politické strany, politické hnutia a ich koalície:
Kandidujúce subjekty
SMER - sociálna demokracia
Kresťanská demokracia - Život a prosperita
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
KOREKTÚRA - Andrej Hryc
Slovenská národná strana
SME RODINA - Boris Kollár
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Strana práce
Strana tolerancie a spolunažívania
HLAS ĽUDU
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
DOPRAVA
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana zelených Slovenska
MOST - HÍD
PRIAMA DEMOKRACIA
Strana rómskej koalície - SRK
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
DOMA DOBRE
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana
práce
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Sloboda a Solidarita
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
NAJ - Nezávislosť a Jednota
Kresťanská únia
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska
demokracia
Demokratická strana
NÁRODNÁ KOALÍCIA

Vyžrebovaná vývesná
plocha
10B DOLNÁ
9C DOLNÁ
14C DOLNÁ
10B STREDNÁ
10A STREDNÁ
14A STREDNÁ
14A DOLNÁ
10C STREDNÁ
10C DOLNÁ
13A HORNÁ
9C HORNÁ
14A HORNÁ
9B HORNÁ
14B HORNÁ
13B STREDNÁ
9B DOLNÁ
13C DOLNÁ
13C STREDNÁ
9B STREDNÁ
10A HORNÁ
14B DOLNÁ
10C HORNÁ
13A DOLNÁ
14C STREDNÁ
14B STREDNÁ
13B DOLNÁ
14C HORNÁ
9C STREDNÁ
13A STREDNÁ
10B HORNÁ
10A DOLNÁ

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, platným Všeobecne záväzným nariadením o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta
Považská Bystrica a uznesením vlády SR č. 63 k Harmonogramu organizačno-technického
zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, umiestňovať volebné plagáty
na vyhradených plochách možno začať od 2. 4. 2019. Vyžrebované vývesné plochy v zmysle
platného VZN sa poskytujú zaregistrovaným kandidujúcim subjektom pre voľby do
Európskeho parlamentu bezplatne a zodpovedajú zásadám rovnosti.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že:
• kandidujúce subjekty môžu umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré im boli
určené žrebom,
• umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady,
• nie je dovolené porušovať zverejnený zoznam vyžrebovaných plôch určených na
vylepovanie plagátov a prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných
kandidujúcich subjektov,
• ak vyžrebované miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt
nevyužije, takéto miesto zostane voľné a nemôže byť určené inému kandidujúcemu
subjektu, rovnako ho nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt,
• kandidujúci subjekt 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.

