Organizačné pokyny k zabezpečeniu propagácie kandidátov
Voľby do orgánov samosprávy mesta
10.11.2018 v meste Handlová (ďalej voľby)
Zachovanie rovnosti a bezplatná propagácia kandidátov
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov - zabezpečenie rovnosti kandidátov
Počas volebnej kampane pre voľby sa vyhradzuje na umiestňovanie volebných plagátov v meste
Handlová (VZN č.2/2017)
 plagátová plocha na Námestí baníkov (kandidáti na primátora a poslanca MsZ vol.
obvod 1 a 2)
 plagátová plocha v časti Nová Lehota na autobusovej zástavke – Kostol Nová Lehota.
(kandidáti na primátora a poslanca MsZ vol. obvod 3)
 plagátová plocha v časti Morovno na autobusovej zástavke - Horný koniec (kandidáti na
primátora a poslanca MsZ vol. obvod 4)

Rozmer plagátov
Kandidáti na primátora mesta: A3
Kandidáti na poslanca MsZ: A4
Tlač, vylepovanie plagátov a dohľad
 Plochy na vylepovanie plagátov v zmysle VZN č.2/2017 zabezpečí mesto Handlová.
 Tlač plagátov a ich vylepovanie na určené plochy si každý kandidát zabezpečuje na vlastné
náklady a samostatne. Plagát môže byť nalepený iba na vyhradené miesto, t.j. na miesto
označené číslom kandidáta, ktoré určila mestská volebná komisia (podľa abecedy).
 Rozmer plagátu pre kandidátov na primátora: A3, rozmer plagátu pre kandidátov na poslanca
MsZ Handlová A4
 V prípade nalepenia plagátu na iné miesto, ako je vyznačené príslušným číslom, bude plagát
odstránený.
 V prípade, že si kandidát nenalepí plagát, nebude na označené pole umiestený žiadny plagát
inej politickej strany alebo nezávislého kandidáta.
 Na ostatných miestach verejných priestranstiev, či verejných zariadení na území mesta (napr.
oplotenia domov a pozemkov, stĺpy verejného osvetlenia, zastávky autobusov a pod.) je
umiestňovanie plagátov zakázané a bude posudzované v zmysle zákona o priestupkoch.
Dohľad vykonávajú príslušníci Mestskej polície Handlová, tel: 0905 499 384

Kandidátom mesto vyhotoví fotografiu
bezplatne do 5.10.2018 k bezplatnej propagácii
v miestnom mesačníku
Mesto Handlová bude propagovať kandidátov k voľbám vo svojich informačných kanáloch.
Kandidáti sa môžu dať bezplatne odfotiť alebo doručia fotografiu do 5. októbra 2018
Kandidát politickej strany alebo nezávislý kandidát na post primátora mesta a/alebo poslanca MsZ bude
na náklady mesta Handlová nad rámec VZN č.2/2017 propagovaný k zabezpečeniu informovanosti
občanov mesta :





v mesačníku Handlovské noviny č. 11/2018
internetovej stránke mesta www.handlova.sk
resp. v informačných kanáloch, v ktorých mesto inzeruje.

Propagácia bude vykonaná prostredníctvom: fotografie, mena kandidáta, veku, čísla, ktoré je totožné
s číslom na hlasovacom lístku, uvedením politickej príslušnosti a uvedením obvodu, do ktorého
kandiduje.
Kandidát politickej strany alebo nezávislý kandidát
na post primátora mesta a/alebo poslanca MsZ
k zabezpečeniu propagácie navštívi poverenú organizáciu –
Asterion, n.o., Námestie baníkov 5 (Podnikateľský inkubátor),
kde mu bude vyhotovená bezplatne digitálna fotografia v termíne
1.-5. októbra 2018, v čase Po - PI od 8.00 do 15.00 h,
záber na bielom p pozadí v sede.
Fotografia sa stáva majetkom mesta.








V prípade, že kandidát bude mať záujem o ďalšie využitie fotografie, odkúpi si fotografiu podľa
cenníka poverenej organizácie.
V prípade, že má kandidát vlastnú fotografiu, dodá ju v požadovanej kvalite (pozri nižšie) na
adresu handlova@handlova.sk, predmet správy: Voľby 2018, kandidát na primátora/primátorku
resp. poslanca/poslankyňu do 5.10.2018.
Mesto Handlová sa zaväzuje využiť fotografiu kandidáta len na účely propagácie kandidátov
k zabezpečeniu informovanosti občanov mesta Handlová na účel volieb.
Upozornenie! V prípade, že si kandidát nezabezpečí fotografiu do uvedeného termínu, bude
propagovaný výlučne prostredníctvom uvedenia mena kandidáta, čísla, ktoré je totožné s číslom na
hlasovacom lístku, veku, uvedením politickej príslušnosti a uvedením obvodu, do ktorého kandiduje
vo všetkých informačných kanáloch mesta určených na propagáciu kandidátov, predovšetkým v
mesačníku Handlovské noviny. Mesto z dôvodu zachovania rovnosti preto žiada kandidátov,
aby dodržali termíny pre vyhotovenie fotografie, resp. jej dodania.
Požadovaný formát fotografie: 300 dpi (2 MB), 80% fotografie tvorí tvárová časť, biele pozadie,
občiansky odev

Mesto Handlová postupuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a
hnutiach v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 2/2017 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

V Handlovej 27.9.2018

