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N á v r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
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_________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
.............../2014 o určení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov 
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 

       - v materiáli 

  
  
 
      
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Vladimír Lauko 
vedúci kancelárie prednostu  
 
JUDr. Jana Revayová 
kancelária prednostu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh všeobecne záväzného 

nariadenia 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ........./2014 
o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov s účinnosťou od 01. mája 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
Všeobecná časť 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov (ďalej len „VZN“) bol spracovaný vzhľadom na zmenu okolností, najmä čo 
do určenia miesta na umiestňovanie volebných plagátov. Návrh vychádza z platnej 
právnej úpravy a zo všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 2/2004 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov.   
 
Navrhované znenie VZN nemá zásadný organizačný dosah. Navrhované zmeny sa 
týkajú miesta mestskou časťou určeného na umiestňovanie volebných plagátov, 
úpravy sankcií v zmysle platnej právnej úpravy a štylistických úprav. Navrhované 
znenie VZN nemá vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
Osobitná časť 
 

1. Úvodné ustanovenia – zmena príslušnej právnej úpravy: zákon č. 80/1990 
Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady zrušený predpisom č. 333/2004 
Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. 

 
2. § 1 – štylistická korektúra. 
 
3. § 2 názov ustanovenia – štylistická korektúra. 

 
4. § 2 ods. 1 – znenie uvedeného ustanovenia sa navrhuje rozšíriť o slovné 

spojenie „a iné nosiče informácií“ reflektujúc tým na úpravu danú príslušnými 
právnymi predpismi. Súčasne sa určuje nové miesto na umiestňovanie 
volebných plagátov. 

 
5. § 2 ods. 2 – štylistická korektúra a rozšírenie znenia ustanovenia o slovné 

spojenie „a iné nosiče informácií“ (pre zachovanie obsahovej, tematickej 
súdržnosti textu nariadenia). 

 
6. § 3 ods. 1 a ods. 2 – rozšírenie znenia ustanovenia o slovné spojenie „a iné 

nosiče informácií“ (pre zachovanie obsahovej, tematickej súdržnosti textu 
nariadenia).  

 
7. § 3 ods. 3 – štylistická korektúra a rozšírenie znenia ustanovenia o slovné 

spojenie „a iné nosiče informácií“ (pre zachovanie obsahovej, tematickej 
súdržnosti textu nariadenia). 

 
8. § 4 ods. 1 – štylistická korektúra a rozšírenie znenia ustanovenia o slovné 

spojenie „a iné nosiče informácií“ (pre zachovanie obsahovej, tematickej 
súdržnosti textu nariadenia). Súčasne sa upravuje miesto na umiestňovanie 
volebných plagátov. 

 
9. § 4 ods. 2 – štylistická korektúra. 



10.  § 4 ods. 3 – vypustenie odseku z dôvodu jeho úpravy v samostatnom    
ustanovení (§ 5). 

 
11.  § 5 – doplnené ustanovenie (pôvodne § 4 ods. 3). 

 
12.  § 6 – ustanovenie upravené s ohľadom na platný právny stav (pôvodne § 5). 

 
13.  § 7 Zrušovacie ustanovenie – odkazuje na zrušované VZN.  

 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
Návrh 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č. .............../2014 

 
z 15. apríla 2014 

 
o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa § 24 ods. 
13 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, § 30 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 
zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona č. 
331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a  
podľa § 15 ods. 2  písm. a)  zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

§ 1 
Predmet nariadenia 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesta na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) vo volebných kampaniach volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov samosprávy obcí, orgánov 
samosprávnych krajov a do Európskeho parlamentu. 
      
   

§ 2 
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

 
(1) Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia (ďalej len „politické strany“) 

alebo ich koalície môžu počas volebnej kampane1 umiestňovať volebné plagáty a iné 

                                                
1  § 24 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, § 27 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o 
doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a § 19 zákona č. 331/2003 Z.z. 
o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov. 
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nosiče informácií na určených verejných priestranstvách2 mestskej časti len na ulici 
Mariánska na plochách (zariadeniach) určených na umiestňovanie plagátov.  

 
(2) Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iné ako 

určené plochy (zariadenia a iné objekty)3 na verejných priestranstvách v mestskej časti 
je neprípustné. 

 
 

§  3 
Zabezpečenie zásady rovnosti 

       
(1) Mestská časť označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov informácií ihneď po tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách 
zaregistrovaných politických strán a ich koalícií.  

 
(2) Politická strana alebo koalícia politických strán môže umiestňovať volebné 

plagáty a iné nosiče informácií len na miestach, ktoré mestská časť označí pre politickú 
stranu alebo koalíciu politických strán podľa výsledku žrebovania. 

 
(3) Ak miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 

politická strana alebo koalícia politických strán nevyužije, také miesto zostane voľné 
a mestská časť ho nemôže určiť na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 
informácií inej politickej strane alebo koalícii politických strán.  
 
 

§ 4 
Spoločné ustanovenia 

 
 (1) Politická strana alebo ich koalícia zodpovedá za konanie, ktorým sama 
spôsobí alebo inému umožní umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 
informácií mimo určených plôch (zariadení) na umiestňovanie plagátov a iných nosičov 
informácií na ulici Mariánska. 
 
 (2) Ak následky konania uskutočneného podľa predchádzajúceho odseku 
neodstráni politická strana alebo ich koalícia, môže to z poverenia miestneho úradu 
mestskej časti vykonať iná organizácia na náklady zodpovednej politickej strany alebo 
ich koalície. Zodpovednosť za porušenie nariadenia podľa § 6 tohto nariadenia tým nie 
je dotknutá. 

 
§ 5 

Kontrolná činnosť 
 
 Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

                                                
2 § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
3 Napríklad stĺp verejného osvetlenia, stĺp trolejového a elektrického vedenia, lavičky, uličné koše na 
odpady, mobilná zeleň, rozvodné skrine, steny a brány budov. 
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§ 6 
Sankcie 

 
 (1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.4 
 
 (2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok 
podľa osobitných predpisov.5 
 
 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 2/2004 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov. 
 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. mája 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
           PhDr. Tatiana Rosová  
                    starostka mestskej časti 
 

                                                
4 V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 
eur. 
5 V zmysle § 47 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov možno za tieto priestupky uložiť pokutu do 300 eur. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

   
Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č. 2/2004 

č. .............../2014 
 

zo 6. apríla 2004 
z 15. apríla 2014 

 
o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa § 23 ods. 

4 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej 
rady v znení neskorších predpisov § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 10 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do 
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení 
neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho 
parlamentu v znení neskorších predpisov a  podľa § 15 ods. 2  písm. a)  zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

 
 

§ 1 
Predmet nariadenia 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesta na 
vylepovanie umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) vo volebných kampaniach volieb 
do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov 
samosprávnych krajov a do Európskeho parlamentu. 
      
   

§ 2 
Miesta na vylepovanie umiestňovanie volebných plagátov 

 
(1) Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia (ďalej len „politické strany“) 

alebo ich koalície môžu počas volebnej kampane1 umiestňovať volebné plagáty a iné 

                                                
1  § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov § 24 
zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 30 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 27 zákona č. 303/2001 Z.z. 
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a § 19 
zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov. 
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nosiče informácií na určených verejných priestranstvách2 mestskej časti len na Námestí 
slobody ulici Mariánska na plochách (zariadeniach) určených na vylepovanie 
umiestňovanie plagátov.  

 
(2) Vylepovanie Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na 

iné ako určené plochy (zariadenia a iné objekty)3 na verejných priestranstvách 
v mestskej časti je neprípustné. 

 
 

§ 3 
Zabezpečenie zásady rovnosti 

       
(1) Mestská časť označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov informácií ihneď po tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách 
zaregistrovaných politických strán a ich koalícií.  

 
(2) Politická strana alebo koalícia politických strán môže vylepiť umiestňovať 

volebné plagáty a iné nosiče informácií len na miestach, ktoré mestská časť označí pre 
politickú stranu alebo koalíciu politických strán podľa výsledku žrebovania. 

 
(3) Ak miesto na vylepenie umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií politická strana alebo koalícia politických strán nevyužije, také miesto zostane 
voľné a mestská časť ho nemôže určiť na vylepovanie umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov informácií inej politickej strane alebo koalícii politických strán.  
 
 

§ 4 
Spoločné ustanovenia 

 
 (1) Politická strana alebo ich koalícia zodpovedá za konanie, ktorým sama 
spôsobí alebo inému umožní vylepovanie umiestňovanie volebných plagátov a iných 
nosičov informácií mimo určených plôch (zariadení) na vylepovanie umiestňovanie 
plagátov a iných nosičov informácií na Námestí slobody ulici Mariánska. 
 
 (2) Ak znečistenie následky konania uskutočneného podľa predchádzajúceho 
odseku neodstráni politická strana alebo ich koalícia, môže to z poverenia miestneho 
úradu mestskej časti vykonať iná organizácia na náklady zodpovednej politickej strany 
alebo ich koalície. Povinnosť zaplatiť pokutu podľa § 5 tohto nariadenia nie je dotknutá. 
Zodpovednosť za porušenie nariadenia podľa § 6 tohto nariadenia tým nie je dotknutá. 

 
(3) Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontroluje Mestská polícia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo poverení zamestnanci miestneho úradu. 

 
 

                                                
2 § 1 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na  území mestskej časti Bratislava -Staré 
Mesto. § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 
3 Napríklad stĺp verejného osvetlenia, stĺp trolejového a elektrického vedenia, lavičky, uličné koše na odpady, mobilná zeleň, 
rozvodné skrine, steny a brány budov. 
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§ 5 
Kontrolná činnosť 

 
 Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
 

§ 5 
S a n k c i  e 

 
       Porušenie ustanovení tohto nariadenia  
 
a) právnickou osobou sa postihuje podľa § 28 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov pokutou až do výšky 200 000. – Sk,  

b) fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, za  ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 5 000.- Sk (v blokovom konaní 
do 1 000.- Sk), pokiaľ takéto konanie nie je trestným činom. 

 
 

§ 6 
Sankcie 

 
 (1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.4 
 
 (2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok 
podľa osobitných predpisov.5 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 2/2004 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov. 
 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004 01. mája 
2014. 
 
 
          PhDr. Tatiana Rosová  
            starostka mestskej časti 
                                                
4 V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 eur. 
5 V zmysle § 47 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za tieto 
priestupky uložiť pokutu do 300 eur. 


