
Určenie podmienok volebnej kampane 
 pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018                         

prostredníctvom mestského rozhlasu, Krompašského spravodajcu a prenajímania miestností 

za účelom viesť volebnú kampaň formou organizovania verejných zhromaždení. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch  na svojom z 48. zasadnutí dňa 22. 08. 2018  schválilo  

uznesením č. 48/B.25: 

 

1) Vydanie mimoriadneho čísla Krompašského spravodajcu v náklade 2 600 ks za účelom volebnej 

kampane politických strán a nezávislých kandidátov kandidujúcich vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018, a zverejnenia zoznamu kandidátov pre voľby 

primátora mesta a pre voľby poslancov MsZ, ktoré budú bezodplatne distribuované 

do domácnosti občanov mesta. 

2) Podmienky zverejnenia volebných príspevkov v mimoriadnom čísle Krompašského 

spravodajcu nasledovne: 

a) Odplatne, podľa nižšie uvedeného cenníka, úhradou do pokladne mestského úradu 

do 12.10.2018, 

1 strana formát A4  70,00 €  

½ strany formát A4 35,00 €  

¼ strany formát A4 25,00 €  

⅛ strany formát A4 13,00 € 

b) Rozsah volebných príspevkov 

- kandidát na primátora mesta maximálne 1 strana formát A4. 

- kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva maximálne ½ strany formát A4. 

c) Termín redakčnej uzávierky do 12.10.2018; doručenie e-mailom na adresu: 

lucia.dorkova@krompachy.sk 

d) Termín vydania mimoriadneho čísla Krompašského spravodajcu do 22.10.2018. 

e) Zodpovednosť za obsahovú stránku volebného príspevku nesie zadávateľ volebného 

príspevku.  

3) Podmienky vysielania volebných príspevkov v mestskom rozhlase nasledovne: 

a) Odplatne,  úhrada do pokladne mestského úradu do 28.10 2018, 

- vysielanie jedného volebného príspevku - 5,00 €, 

b) Rozsah vysielania volebného príspevku - nahratý propagačný spot na CD nosiči alebo USB 

kľúči v dĺžke maximálne 3 minút; doručiť na Mestský úrad v Krompachoch, prízemie 

č. dverí 6, kontaktná osoba Mgr. Lucia Ďorková tel.: 053/419 22 19 

c) Termíny vysielania:  

pracovné dni od 29.10.2018 do 7.11.2018 

d) Čas vysielania:  od 15.00 hodiny; v odôvodnených prípadoch, napr.: rozlúčka so zosnulým 

a. i., bude čas vysielania upravený.  

e) Poradie vysielania: 

1. kandidáti na primátora mesta v abecednom poradí 

2. kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva v poradí 

- politické subjekty podľa abecedného poradia 

- nezávislí kandidáti podľa abecedného poradia 
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4) Podmienky prenajímania miestností za účelom vedenia volebnej kampane formou 

organizovania verejných zhromaždení nasledovne: 

a) Zasadacia miestnosť Mestského úradu v Krompachoch   

- nájomné v pracovných dňoch - 20 €/hod. 

- nájomné mimo pracovných dní – 40 €/hod. 

- použitie videoprojektora – 4 €/hod. 

- použitie ozvučenia – 4 €/hod. 

b) Divadelná sála v Dome kultúry v Krompachoch 

- nájomné v pracovných dňoch - 30 €/hod. 

- nájomné mimo pracovných dní - 40 €/hod. 

c) Žiadosť na prenájom miestnosti je potrebné písomne predložiť do podateľne mestského 

úradu na predpísanom tlačive  najmenej 5 pracovné dni pred plánovaným verejným 

zhromaždením. Tlačivo je prílohou Smernice primátora mesta č. 2/2017 o krátkodobom 

prenajímaní zasadacích miestností; tlačivo žiadosti sa nachádza u informátorky na prízemí 

budovy mestského úradu a na webovom sídle Mesta Krompachy: 

https://www.krompachy.sk/files/00004192/1493798171.pdf 

d) Nájomné sa uhrádza dopredu do pokladne mestského úradu.   

e) Ďalšie podmienky prenájmu miestností sú určené Smernicou primátora mesta č. 2/2017 

o krátkodobom prenajímaní zasadacích miestností. 

f) Pri organizovaní tejto formy vedenia volebnej kampane je potrebné postupovať v zmysle 

ust. zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení, t.j. zabezpečiť 

splnenie ohlasovacej povinnosti voči mestu. 
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