Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
ZÁSADY VYUŽITIA KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV
OBCE LENDAK PRE ÚČELY PROPAGÁCIE KANDIDÁTOV DO
ORGÁNOV SAMOSPRÁVY.
Čl. 1
Tieto zásady určujú zásady a pravidlá využitia elektronických komunikačných prostriedkov
(ďalej len „EKP“), vývesiek (úradných tabúľ), miestneho rozhlasu a priestorov vo vlastníctve
obce Lendak na propagáciu politických aj nezávislých kandidátov na starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva v Lendaku, poslancov a predsedu samosprávneho kraja.

Čl. 2
EKP sa rozumie:
a) Oficiálna web stránka obce Lendak
b) Oficiálna facebooková stránka obce Lendak
c) Televízny káblový rozvod (TKR)

Čl. 3
Propagácia kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva je z časti
spoplatnená a kandidát o ňu môže požiadať obecný úrad najskôr 60 dní pred termínom konania
volieb.

Čl. 4
Pravidlá propagácie kandidáta na starostu obce:
Oficiálna web stránka obce 1 x baner (obrázok vo formáte jpg)
Lendak

Bezplatne

Oficiálna facebooková stránka 5x baner (obrázok vo formáte jpg.)
obce Lendak

Bezplatne

Televízny
(TKR)

káblový

Výveska
úradom

pred

rozvod 1x prezentácia vo formáte pptx. Bezplatne
v rozsahu 5 slajdov v časovom
horizonte max 60 sekúnd
Obecným

Relácia v miestnom rozhlase

Max. plagát formátu A4

Bezplatne

Max. 1 min. relácia, max. 1x Bezplatne
týždenne počas 60 dní pred
voľbami

Kino Goral - prenájom

Max. 2x počas kampane

Občasník Lendak (ak bude Max. pol strany
v tom čase plánované vydanie)

bezplatne
Bezplatne

Čl. 5
Pravidlá propagácie kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva:
Oficiálna web stránka obce 1 x baner (obrázok vo formáte Bezplatne
Lendak
jpg)
Oficiálna facebooková stránka 3x baner (obrázok vo formáte Bezplatne
obce Lendak
jpg.)
Televízny
(TKR)

káblový

Výveska
úradom

pred

rozvod 1x prezentácia vo formáte Bezplatne
pptx. v rozsahu 3 slajdv
v časovom horizonte max 45
sekúnd
Obecným

max. plagát formátu A4

Bezplatne

Relácia v miestnom rozhlase

Max. 1 min. relácia, max. 1x Bezplatne
týždenne počas 60 dní pred
voľbami

Kino Goral - prenájom

Max. 2x počas kampane

Občasník Lendak (ak bude Max. 1/4 strany
v tom čase plánované vydanie)

Bezplatne
Bezplatne

Čl. 6
Čl. 4 a 5 sa primerane použijú aj pre kandidatúru do orgánov samosprávy samosprávneho kraja
v prípadoch, ak ide o kandidáta na poslanca alebo predsedu samosprávneho kraja s trvalým
pobytom v obci Lendak.
Čl. 7
Pravidlá propagácie kandidátov do orgánov samosprávy samosprávneho kraja mimo trvalého
pobytu v obci Lendak:
Oficiálna web stránka obce 1 x baner (obrázok vo formáte jpg)/ 20 Eur
Lendak
60 dní
Oficiálna facebooková stránka 5x baner (obrázok vo formáte jpg.)/ 20 Eur
obce Lendak
60 dní

Televízny
(TKR)

káblový

Výveska
úradom

pred

rozvod 1x prezentácia vo formáte pptx. 20 Eur
v rozsahu 5 slajdov v časovom
horizonte max 60 sekúnd
Obecným

Max. plagát formátu A5

Bezplatne

Relácia v miestnom rozhlase

Max. 1 min. relácia 3x počas 60 dní 20
Eur
/
odvysielanie jednej
relácie

Kino Goral - prenájom

Max. 1x počas kampane

Občasník Lendak (ak bude Max. ¼ strany
v tom čase plánované vydanie)

Tieto zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 04.07.2022.

V Lendaku, 04.07.2022

Vypracoval: Mgr. Michal Marhefka, MBA, prednosta OcÚ

Schválil: Pavel Hudáček, starosta obce

80 Eur / hodina
50 Eur

