
VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV V 0BCI DO 5 000 0BYVATEĽOV

®remd základných povinností; d'alšie povinnosti a informácie iia: httpww.minv€k#osol8_kampanínĺb;
kontakt: volby@minv.slq t. č. 02/4859 2311)

Volebná kampaňje upravená zákonom  č.181/2m Z. z. o volebnej  hmpani  a o zmene a doplnení zákona č.  85/2005 Z.  z.
o   politických   stranách   a   politických   hnutiach   v   znení   neskorších   predi)isov   (d'alei   len   „zákon   o   volebnqi   kampani")+
Nedodržanie jednotlivých zákonných povinnostĺ je saiikcíono`tané!  Volebná kampaň. pre voľby do orgánov samosprávy obcí
začala  10. júla 2018  a končí 48 liodín predo dňom konaiiia volieb, t. j. 7. moveml)ľa 2018 o 23;59 h.
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V obci  od 2  001  do  5  000 obyvaterov  naj`riac  5 000  eur,  v obci do 2000 obyvateľov  najviac  2  000 eur.  Do  sumy nákladov na
volebnú kampaň kandidáta sa započíta`ĺqjú aj náklady na volebnú kampaň kanclidáta, ak tento kandidúe v tých istých voľbách
ako kandidát aj  m ftinkciu poslanca obecného zastupiteL'st`ra, posLanca  mestského zastupitelwa a[ebo poslanca  miestneho
zastupitďst`7a.  Do  limitu  nákladov  m  `rolebnú  kampaň  kandidáta sa započítavriú  aĺ  náklady  vynaložené  m jeho  propagáciu
v čase začímjúcom  180 dnĺ i.ľedo dňom vyhláseiiia `ĺolieb.

Úhrada nákladov na volebnú kamDaň

Nakol'ko zákon o  volebnqj  kampani  kandidátovi  neustanwuje spôsob  úhrady  nákla(lw  na volebnú kampaň,  kandidá{ E!ij!
i.wínnÝ mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zľiadenÝ žiadmĺ i)I@tobnÝ účet.
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Kandidát je  povinný  zabezpečiť,  aby  odvysielaná  poHtická  reklama,  zverejnená  platená  irEercia,  zverqnené  volebné  plagáty
a  všetky  d'alšie  spÔsoby  vedenia  volebnej   kampane  obsahovali   údaje  o  objednávatel'ovi   @   dodávatel'ovi   v  ľozsahu  meno,

priezvísko  a obec trvalého  pobytu,  ak  ide  o  fyzickú  osobu,  a názo`/ a sídlo  a identifikačné  číslo  organjzácie,  ak  ide  o  právnickú
osobu; to isté sa \rzt'ah`+)e ai na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Ak ide o drobné
reklammé   pľedmety,   ako   sú  odznaky,   perá,   kľúčenky`   prívesky,   prípadne   iné   a   v   prípade   vysielania  politickg   reklamy
v rozhlasovom vysielaní kratšej  ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj  o objediiáva.el'ovi.
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Kandidát vedie osobitnú e`rídenciu  darov a  iných  bezodplatných  plnenĺ.  Kandidát môže pľíjať dqr a iné bezodpla.né plnenie
na volebnú kampaň len od fýzickej  osoby,  ktorá má tr`/alý pob)ri na území  Slovenskej  republiky,  od  právnickú  osoby,  ktorá má
sídlo na území  Slovenskej  republiky  a od politickej  strany,  ktoráje  registrovaná v  Slovenskej  republike.  Kandidát  i"mie prijat'
daľ@niinébezodplatnéplnenieodsubiekto\ruvedenýchv§5ods.4zákonaovolebnQjkampani.Kandidátjepovimýviesťosobitnú
e`ĺidenciu o  použi.í prostľiedko`Í m `Íolebnú kami}aň v členení podla § 6 ods.  11  zákona o volebnQj  kampanĹ
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nnemá  určený  limit  nákladov  na  volebnú  kampaň,  nemá  povimost'  mt' zriadený  platobný  účet  m  úhľadu  nákl@dov  na
volebnú   kampaň,  avšak  je   po`rinný   predmet)ĺ  volebnej   k@mpane  oziiačít'  údajmi  o  objednávatel'ovi   a  dodúvatelbvi.
Nezávislý kandidát m i)os]anca je na`riac povinný `riesť' osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnenĺ a evidenciu
o použitĺ prostríedko`r na `Íolebnú  lcampaň.


