TS Handlová 19.9.2017
Ako sa budú prezentovať kandidáti do župných volieb v Handlovej
Mesto Handlová v rámci organizačných pokynov k zabezpečeniu propagácie
kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a poslancov
zastupiteľstva TSK - Voľby do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré sa budú konať
4.11.2017 vyhradilo na prezentáciu kandidátov jednu plagátovú plochu v centre mesta.
Mesto Handlová je vo volebnom obvode číslo 7, Prievidza. Podľa krajskej volebnej
komisie je do volieb na 11 miest poslancov TSK registrovaných spolu 68 kandidátov a na
župana TSK je registrovaných 7 kandidátov (údaj k 19.9.2017). Plocha pre propagáciu
do volieb VÚC 2017 bude vyhotovená bezodkladne po doručení zoznamu
zaregistrovaných kandidátov, najneskôr však do 25.9.2017.
Zásady pre umiestňovanie plagátov
Zásadu rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov v rámci volebnej kampane
upravuje VZN č.2/2017 (schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová dňa
29.6.2017). V zmysle VZN kandidáti budú prezentovaní na jednej vyhradenej
ploche umiestnenej v centre mesta Handlová na Námestí baníkov.
Zhotovenie dočasnej plagátovej plochy pre voľby do VÚC zabezpečí na vlastné náklady
mesto Handlová. Umiestňovanie plagátov kandidujúcich politických strán a nezávislých
kandidátov na predsedu a poslancov VÚC ako aj ich prebratie zabezpečuje výlučne
mestom poverená spoločnosť Hater Handlová spol. s r.o., Potočná 22, Handlová,
tel.: 046/5477004, email: hater@nextra.sk. Služba prevzatia a vylepenia plagátu je
bezplatná.
Rozmery plagátov, ktorými sa môžu kandidáti prezentovať
Plagátová plocha vyhradená pre účel volebnej kampane kandidátov na funkciu
predsedu TSK sa bude nachádzať v centre mesta Handlová na Námestí baníkov,
pričom maximálna prípustná veľkosť plagátu je vo formáte A3.
Tlač plagátu si hradí kandidát na vlastné náklady.
Plagátová plocha vyhradená pre účel volebnej kampane kandidátov na funkciu poslanca
TSK sa bude nachádzať v centre mesta Handlová na Námestí baníkov, pričom
maximálna prípustná veľkosť plagátu je vo formáte A4.
Tlač plagátu si hradí kandidát na vlastné náklady.
Miesto pre vylepenie plagátov na plagátovej ploche bude označená číslom, ktoré bude
pridelené kandidátovi ústrednou volebnou komisiou. V prípade, že kandidát nedoručí
plagát poverenej organizácií, 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) je
umiestňovanie plagátov v rámci predvolebnej kampane zakázané.
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