
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rITfr.p 
~ 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 4/2017 
z 28. marca 2017 

o umiestňovaní volebných plagátov 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa § 16 
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 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 zavazné nariadenie (ďa lej len „nariadenie") upravuje vyhradenie 
miest a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"') vo 
počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do 
Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy 
obcí. 

§2 
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

(1) Kandidujúce subjekty1 môžu počas volebnej kampane2 umiestňovať volebné 
plagáty a iné nosiče informácií na určených verejných priestranstvách3 mestskej časti 
len na ulici Mariánska na miestach (zariadeniach) určených na umiestňovanie plagátov. 

(2) Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iných ako 
určených miestach (zariadeniach a iných objektoch)4 na verejných priestranstvách 
v mestskej časti je neprípustné. 

1 Politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát. 
2 § 2 zákona č. 181/201 4 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. 
3 § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
4 Napríklad stf p verejného osvetlenia, st[p trolejového a elektrického vedenia, lavičky, uličné koše na 
odpady, mobilná zeleň, rozvodné skrine, steny a brány budov. 
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§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 kandidujúcich subjektov. 

(2) Kandidujúci subjekt môže umiestňovať volebné plagáty a 1ne nosiče 

informácií len na miestach , ktoré mestská časť označí pre kandidujúce subjekty podľa 
výsledku žrebovania. 

(3) Ak miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 
kandidujúci subjekt nevyužije, také miesto zostane voľné a mestská časť ho nemôže 
určiť na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií inému 
kandidujúcemu subjektu. 

§4 
Spoločné ustanovenia 

(1) Kandidujúci subjekt zodpovedá za konanie, ktorým sám spôsobí alebo inému 
umožní umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií mimo miest 
(zariadení) určených na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na ulici 
Mariánska. 

(2) Ak následky konania uskutočneného pod ľa predchádzajúceho odseku 
neodstráni kandidujúci subjekt, mestská časť, príp. iná organizácia z poverenia 
mestskej časti tieto odstráni na jeho náklady. Zodpovednosť za porušenie nariadenia 
podľa§ 6 tohto nariadenia tým nie je dotknutá. 

(3) Každý kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní po ukončení volieb všetky 
umiestnené volebné plagáty a iné nosiče informácií z miest pre neho vyhradených 
odstrániť. 

(4) Ak kandidujúci subjekt neodstráni volebné plagáty a iné nosiče informácií 
z jemu vyhradených miest tak, ako to určuje § 4 ods. 3 tohto nariadenia, mestská časť, 

príp. iná organizácia z poverenia mestskej časti tieto odstráni na jeho náklady. 

§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. 
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§6 
Sankcie 

(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, ulož iť pokutu pod ľa osobitného predpisu.5 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok 
podľa osobitných predpisov.6 

§7 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 7/2014 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov. 

§8 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2017. 

gr. Rad~ík 
starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č . 21/2017 dňa 28. marca 201 7. 

5 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 u ložiť pokutu do 6 638 
eur. 
6 V zmysle § 47 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov možno za tieto priestupky u ložiť pokutu do 300 eur. 


