
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 

Vyvesené: 22.02.2019 
 

          Zvesené: .................... 
 
 
 

Návrh 
 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 
 
 
 
spracovateľ:  JUDr. Jana Revayová 
č. kancelárie: 111 
 
 
 
 
 
POUČENIE: 
 
 V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba  
v desaťdňovej lehote od vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu:  
jana.revayova@staremesto.sk alebo ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 
111. 
 
 Pripomienkou označenou menom a adresou pripomienkujúceho možno navrhnúť 
a zdôvodniť 
a) nový text konkrétneho ustanovenia nariadenia, 
b) úpravu textu doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu. 
 

Na ostatné podnety, najmä ak nie sú zdôvodnené, mestská časť nie je povinná 
prihliadať. 

 
  

 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
Návrh 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. ..../2019 
z 12. marca 2019, 

 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 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, podľa § 
15 ods. 2  písm. a)  zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a článku 18 ods. 4 písm. 
a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Čl. I 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 
o umiestňovaní volebných plagátov sa mení takto: 
 

1. Ustanovenie § 1 znie nasledovne: Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„nariadenie“) upravuje vyhradenie miest a stanovuje podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „mestská časť“) počas volebnej kampane pre voľby do orgánov 
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby 
prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do 
orgánov samosprávy obcí. 

 
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 9/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

 
Čl. II 

Účinnosť 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019. 
 
 
 
 
               Ing. arch. Zuzana Aufrichtová  
                  starostka mestskej časti 
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