
 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie  č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016                                                    

o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií  

na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa podľa § 15 ods. 2  Zákona SNR  č. 377/1990  Zb. 

o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len 

"mestskej časti") : 

a) vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov informácií, ktoré môžu byť použité v mestskej časti v čase volebnej kampane vo 

voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, počas volebnej kampane pre voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a referendum,  

b) určuje práva a povinnosti kandidujúcich politických strán, politických hnutí, koalícií 

politických strán alebo politických hnutí kandidátov a tretích strán (ďalej len "kandidujúce 

subjekty") pri vylepovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií, 

c) určuje podmienky poskytovania miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných 

nosičov informácií, 

d) určuje umiestnenie úradných tabúľ a plagátových plôch v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

§ 2 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 

 

1. Každý kandidujúci subjekt,  môže  počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty a iné nosiče 

informácií len spôsobom určeným týmto nariadením na len na plochách umiestnených na týchto 

verejných priestranstvách: 

 Poľnohospodárska-Rajecká 

 Hrušovská-Marhuľová 

 Priehradná – Brezová 

 Bebravská (pri zdravotnom stredisku) 

 Hradská x Majerská  

 Ráztočná ul.  

 Kazanská-Toryská 

 

2. Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií sú aj ostatné plagátové plochy 

v mestskej časti na základe vzájomnej dohody kandidujúcich subjektov s ich prevádzkovateľom.  

 

3. Vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iné miesta na verejných priestranstvách 

v mestskej časti je porušením tohto nariadenia. Porušením tohto nariadenia je vylepovať volebné  
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plagáty a iné nosiče informácií na brány domov, steny budov a iné zariadenia, ktoré sú majetkom alebo 

v správe mestskej časti a iných právnických osôb, fyzických osôb a to aj v takom prípade, ak sú na 

nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na vylepovanie plagátov a iných nosičov informácií alebo 

iných písomných oznamov. 

 

§ 3 

Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií  

a údržba vyhradených miest 

 

1. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií ako aj údržbu miest vyhradených na 

ich umiestnenie si počas volebnej kampane zabezpečujú kandidujúce subjekty na vlastné náklady. 

 

2. Po skončení volebnej kampane sú kandidujúce subjekty, ktoré umiestnili volebné plagáty a iné nosiče 

informácií na vyhradené miesta, povinní tieto bezodkladne odstrániť.  

 

 

§ 4 

Podmienky poskytovania miest na vylepovanie volebných plagátov 

a iných nosičov informácií 

 

1. Každý kandidujúci subjekt má právo na rovnakú plochu pre svoje plagáty a iné nosiče informácií na 

vyhradených miestach podľa tohto nariadenia. 

 

2. Najneskôr deň pred zahájením volebnej kampane na vyhradených reklamných a propagačných 

zariadeniach, podľa Článku 2, ods. 1 tohto nariadenia mestská časť rozčlení plochy určené na 

vylepovanie pre jednotlivé kandidujúce subjekty  a označí ich v poradí zľava doprava a zhora smerom 

dolu číslami, ktoré si vyžrebovali. 

 

3. Plochy vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií musia zodpovedať 

zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

 

§ 5 

Sankcie                 

 

1. Za porušenie tohto nariadenia môže starosta mestskej právnickej osobe časti uložiť pokutu podľa § 28 

zákona SNR č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 

predpisov. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov  o správnom konaní. 

 

2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustí priestupku a posudzuje sa podľa  

ustanovení § 46 až 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.1  
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§ 6 

Kontrola 

 

1. Kontrolou dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

2. Kontrolu podľa odseku 1 môžu vykonávať na základe písomného poverenia starostu mestskej časti aj 

zamestnanci mestskej časti. 

 

§ 7 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa dňa 27.09.2016  uznesením číslo 235/XV/2016. 

2. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia strácajú účinnosť: Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2014  zo dňa 16. 09 2014, ktorým sa vyhradzujú miesta na 

verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do orgánov obcí;  schválené uznesením č. 713/2014 dňa 16.09.2014; 

účinné odo dňa 3.10.2014 a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 

10/2015 zo dňa 08.12.2015 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky; schválené 

uznesením č. 147/X/2015 zo dňa ; účinné odo dňa 29.12.2015. 

3. Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia možno urobiť len Všeobecne záväzným nariadením. 

4. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

                                                          

 

 

JUDr. Ing. Martin KURUC v.r. 

                                                                                      starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

Vyvesené na pripomienkovanie: 12.09.2016 

Zvesené z pripomienkovania: 27.09.2016 

Schválené uznesením: UZ č. 235/XV/2016 zo dňa 27.09.2016  

Vyhlásené/vyvesené dňa:  03.10.2016 

_______________________ 
1 § 46-48  zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 


