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Bratislava, 27.09.2017 
 

Oznámenie 
 o možnosti vylepovania volebných plagátov  
v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, podľa § 16 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky 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 § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislavy, sa uznieslo na  všeobecne záväznom nariadení č. 7/2015 dňa 15.12.2015 o umiestňovaní 
volebných plagátov, ktoré sú politické subjekty dodržiavať. 
 
     Mestská časť v zmysle prijatého nariadenia vyčlenila plochy pre vylepovanie volebných 
plagátov na tabuli pri Karloveskom centre kultúry (KCK) na Molecovej 2. 
Tabuľa bude umiestnená pri budove KCK zboku neďaleko zastávky MHD. Výlepný priestor 
je rozdelený na 31 (+1) plôch, pričom jedna z nich prislúcha jednému kandidátovi na predsedu BSK 
podľa nižšie uvedeného zoznamu a jedna plocha prislúcha jednotlivej politickej strane alebo 
koalícii politických strán alebo nezávislému kandidátovi kandidujúcemu do zastupiteľstva BSK 
podľa čísla, ktoré je uvedené na zozname nižšie. 
 
    Vyhradená plocha bude k dispozícii pre zaregistrovaných kandidátov na predsedu BSK a 
poslancov BSK až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje 
právo na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak subjekt nevyužije svoje 
právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane 
určené miesto pre daný subjekt prázdne a toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie 
volebných plagátov pre iný kandidujúci subjekt. 
Volebné plagáty je zakázané vylepovať bez príslušného zmluvného vzťahu alebo povolenia na 
miestach, predmetoch a nehnuteľnostiach, okrem tých, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom 
nariadení. 
Všeobecne záväzné nariadenie nájdete v plnom znení na stránke www.karlovaves.sk. 
 
 
 
 
            Mgr. Michal Drotován, v. r. 
                            prednosta 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhradená plocha pre zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja 
 
č. 0 Určenie vyhradených plôch podľa jednotlivých čísel pre zaregistrovaných kandidátov 

pre voľby predsedu a kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 
č. 1 Blaško Rastislav, PhDr., Mgr. 
č. 2 Danko Jozef, JUDr. 
č. 3 Droba Juraj, Mgr., MA, MBA 
č. 4 Frešo Pavol, Ing. 
č. 5 Ftáčnik Milan, Doc., RNDr., CSc. 
č. 6 Hanulíková Natália, Mgr. 
č. 7 Huďo Ľubomír, PhDr. 
č. 8 Jakubec Martin, PhDr., PhD. 
č. 9. Kolárik Ľubomír     
č. 10 Krajcer Daniel, Mgr. 
č. 11 Kusý Rudolf, Mgr. 
č. 12 Leinerovič Marián, Mgr. 
č. 13 Lopašovský Milan, PharmDr. 
č. 14 Mrva Ján, Ing. 
č. 15 Parízek Lukáš, Mgr. 
č. 16 Suleiman Jalal, Ing., PhD. 
č. 17 Trnovec Andrej, RNDr. 
č. 18 Uhler Jozef, JUDr. Mgr. 
 
 
Vyhradená plocha pre zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja 
 

č. 19 SME RODINA – Boris Kollár 
č. 20 Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko 
č. 21 Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség 
Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska 

č. 22 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 
č. 23 MOST_HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, 

Strana zelených, SDKÚ-DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 

č. 24 Slovenská národná strana 
č. 25 NOVÝ PARLAMENT 
č. 26 Strana zelených Slovenska 
č. 27 Berta Martin, Ing.,CSc. - nezávislý kandidát 
č. 28 Buzáš Peter, Mgr. - nezávislý kandidát 
č. 29 Húska Peter, Mgr. - nezávislý kandidát 
č. 30 Poláchová Lívia, Mgr. – nezávislá kandidátka 
č. 31 Šíbl Jaroslav, RNDr., PhD. - nezávislý kandidát  
 


