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KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
sídlom Nový Svet 5667/63, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: tajomnik@lsnaseslovensko.sk, IČO: 36127175, DIČ: 2021627289

V Banskej Bystrici, 15. 11. 2017

Štátna komisia pre voľby
a kontrolu financovania politických strán
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Vec:
Podnet na preskúmanie porušenia volebného moratória

Týmto podávame v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“)
a zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“)
podnet na preskúmanie porušenie volebného moratória počas volieb do orgánov samosprávnych krajov,
ktoré sa konali dňa 4. novembra 2017.
Odôvodnenie
Podľa § 16 ods. 1 písm. e) volebného zákona Štátna komisia kontroluje financovanie a vedenie
volebnej kampane.
Podľa § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek
činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích
strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu
za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť v prospech
aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.
Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia
o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín
predo dňom konania volieb.
Podľa § 14 ods. 1 zákona o volebnej kampani zverejňovať informácie o kandidujúcich politických
stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do
orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom
spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.
Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o volebnej kampani Štátna komisia uloží politickej strane pokutu
od 30 000 eur do 300 000 eur, ak vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2.

Podľa § 19 ods. 7 zákona o volebnej kampani štátna komisia uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur
do 10 000 eur, ak vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2.
Podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o volebnej kampani priestupku sa dopustí ten, kto po uplynutí času
podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste propaguje politickú stranu alebo kandidáta vo voľbách, najmä
slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov.
Podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní“) vysielateľ
a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby programy a ostatné
zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vysielané a poskytované v rámci
volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi.
Podľa § 67 ods. 3 písm. e) zákona o vysielaní Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej
služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu od 663 eur do 66 387 eur a vysielateľovi rozhlasovej
programovej služby od 99 eur do 19 916 eur, ak vysiela programy a ostatné zložky programovej služby,
ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c).
V dňoch 2. novembra 2017 až 4. novembra 2017, t. j. počas volebného moratória, boli zverejnené
v tlači, televízii a na webových stránkach príspevky, ktoré hrubo útočili na politickú stranu
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko a jej kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov
alebo vyzdvihovali ich protikandidátov. Predmetné príspevky sú súčasťou prílohy k tomuto podnetu.
Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania
politických strán preskúmala porušenie volebného moratória v médiách zo strany rôznych fyzických
a právnických osôb a následne vo veci sama rozhodla alebo ju postúpila príslušnému orgánu
na ďalšie konanie.

Mgr. Rastislav Schlosár
tajomník
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

