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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Vajnory, ktorým sa vyhradzujú
miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

2. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti
Bratislava- Vajnory, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej
časti Bratislava-Vajnory

Dôvodová správa
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
(ďalej len „zákon o volebnej kampani“) obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a
ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov
a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti
kandidujúcich subjektov.
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.
Z uvedeného vyplýva, že vyhlásením volieb je obec povinná mať všeobecne
záväzným nariadením vyhradené miesta na verejných priestranstvách, ktoré budú slúžiť na
umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov.
Zákon o volebnej kampani ustanovuje, že vyhradená plocha na umiestňovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti
kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované politické strany a koalície politických
strán (ďalej len „zaregistrované politické strany“) musí byť vytvorený rovnomerný priestor
na umiestňovanie volebných plagátov.
V nadväznosti na § 52 ods. 1 prvej vety z.č. 180/2014 Z.z. zákona o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný
zákon“) Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna
komisia“) zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré
sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa § 51 ods. 2.
Z uvedeného vyplýva, že presný počet kandidujúcich subjektov bude známy až po
zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou, pričom štátna komisia bezodkladne po
zaregistrovaní určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany
alebo koalície. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odporúča obciam/mestám predmetné
nariadenie koncipovať všeobecne, s určením miest na verejných priestranstvách, na ktorých
bude možné umiestňovať volebné plagáty počas volebnej kampane a s konštatovaním, že
reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec/mesto vykoná až po
zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po zverejnení
vyžrebovaných čísiel tak bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere podľa
počtu kandidujúcich subjektov, napríklad je možné jednotlivé rozdelené plochy číselne
označiť, pričom kandidujúca politická strana umiestni svoj volebný plagát na plochu
označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine.
Takto vyhradená plocha bude musieť byť k dispozícii zaregistrovaným politickým stranám až
do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na
umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak kandidujúci subjekt
nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom
priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci
subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných
kandidujúcich subjektov.

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
č. x/2022
zo dňa 30. júna 2022
ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, podľa článku 18 ods. 4, písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z.
o volebnej kampani a 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 ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradiť miesta na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií ( ďalej len „volebné plagáty“ ) počas volebnej
kampane do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb
prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy
obcí na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v zmysle osobitného predpisu. /1
§2
Podmienky pre umiestňovanie volebných plagátov
1) Kandidujúce politické strany, politické hnutia, ich koalície alebo jednotliví kandidáti (ďalej
len „politický subjekt“) môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na
verejných priestranstvách mestskej časti len na miestach určených v Prílohe tohto nariadenia.
2) Mestská časť na vyhradených miestach podľa Prílohy tohto nariadenia určí miesto pre každý
politický subjekt po zaregistrovaní kandidátnych listín Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu
financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) a určení čísla, ktorým sa označí
kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Najneskôr do 30 dní po zverejnení
§ 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
1

3)
4)

5)

6)

7)

8)

vyžrebovaných čísiel štátnou komisiou mestská časť rozdelí vyhradenú plochu v zmysle
zásady rovnosti podľa osobitného zákona. V prípade volieb do orgánov samosprávnych
krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí sa politickým stranám, politických hnutiam a ich
koalíciám pridelí číslo podľa vyžrebovaného poradia, nezávislým kandidátom sa pridelí číslo
podľa poradia na kandidátnej listine.
Plocha vymedzená v odseku 2 tohto článku na umiestňovanie volebných plagátov sa
politickým subjektom poskytuje bezplatne.
Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov
a očistenie plochy určenej na umiestnenie plagátov si každý politický subjekt zabezpečí sám
na vlastné náklady.
Politický subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov, ako aj za
správnosť umiestnenia plagátov na pridelené plochy. V prípade umiestnenia plagátov
politického subjektu kýmkoľvek, na iné ako pridelené plochy je politický subjekt povinný
okamžite ho na svoje náklady odstrániť.
Na umiestňovanie volebných plagátov na povolených reklamných stavbách alebo vo vnútri
súkromných či súkromne užívaných objektov sa toto všeobecne záväzné nariadenie
nevzťahuje.
Zakázané je umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom
alebo sú v správe mestskej časti, a to aj v takom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule
alebo skrinky na umiestňovanie plagátov alebo iných verejných oznamov. Na ostatných
miestach verejného priestranstva na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory je
umiestňovanie volebných plagátov zakázané.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva mestská
polícia.

§3
Povinnosti politických subjektov
1) Politický subjekt môže volebný plagát na vyhradených miestach umiestniť výlučne na miesto
určené tomuto politickému subjektu. V prípade umiestnenia plagátu mimo určené miesto
môže mestská časť alebo politický subjekt, na ktorého určenom mieste bol plagát umiestnený,
plagát na náklady politického subjektu, ktorý plagát umiestnil, odstrániť.
2) Pri umiestňovaní plagátov sú politické subjekty povinné dodržiavať povinnosti o dodržiavaní
čistoty a poriadku ustanovené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti./2
§4
Sankcie
Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je možné uložiť sankciu
podľa osobitných predpisov/3.

Všeobecné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
Mestskej časti Bratislava-Vajnory z 28.02.2013
3
§46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 2 písm. b) zákona
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
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§5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava–Vajnory dňa 05.05.2022 uznesením č. 1/2022 a nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli mestskej časti.
2) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenia 9/2015 zo
dňa 06.12.2015.

Ing. Michal Vlček
starosta
mestskej časti Bratislava-Vajnory

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2022 –
vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

Vyhradené miesta pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov, voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta
SR a voľby do Európskeho parlamentu
určené na umiestňovanie volebných plagátov jednotlivých politických subjektov a kandidátov
zúčastňujúcich sa na príslušnej volebnej kampani počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
Na umiestňovanie volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory sú pre
umiestňovanie volebných plagátov zriadené Mestskou časťou Bratislava–Vajnory osobitné
plochy označené textom „MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY“, ktoré sú
umiestnené nasledovne:
1. Roľnícka ulica
2. Rybničná ulica
3. Ulica Alviano

Presná špecifikácia znázornená na mapkách nižšie

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 2/2022
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory
konanej dňa 28. apríla 2022

K bodu 5:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory, ktorým sa vyhradzujú
miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
Uznesenie k bodu 5:
Prítomný členovia komisie finančnej, správy majetku, odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –
Vajnory, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
Hlasovanie:

za:5

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 29.04.2022

Prevzal:

proti: 1

zdržal sa: 1

