Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č. 7/2015
zo dňa 15.12.2015

o umiestňovaní volebných plagátov
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 tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj “nariadenie“) upravuje vyhradenie miest
a ustanovenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí v
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len “mestská časť“).

Všeobecné ustanovenia
§2
(1) Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách možno začať dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ukončiť najneskôr
48 hodín predo dňom konania volieb. Na tých miestach, ktoré vyhradila mestská časť týmto
nariadením, je možné umiestniť volebné plagáty až po zaregistrovaní kandidujúcich subjektov
a po označení určenej plochy podľa ods. 4.
(2) Vyhradená plocha na umiestnenie (vylepenie) volebných plagátov na verejných
priestranstvách musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.1
(3) Mestská časť vyhradzuje na vylepovanie volebných plagátov informačné tabule nachádzajúce
sa pri budove Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici v Bratislave.
(4) Rozdelenie vyhradenej plochy pre umiestnenie volebných plagátov a určenie jej rozmeru
vykoná mestská časť po zverejnení zaregistrovaných kandidujúcich subjektov a nezávislých
kandidátov. Určená plocha na vylepovanie pre jednu politickú stranu alebo koalíciu
politických strán alebo nezávislého kandidáta (ďalej len „subjekt“) bude označená číslicou.
(5) Vyhradená plocha bude k dispozícii pre zaregistrovaný subjekt 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.
(6) Volebné plagáty je zakázané vylepovať bez príslušného zmluvného vzťahu alebo povolenia
na miestach, predmetoch a nehnuteľnostiach, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 3.
(7) Umiestnenie iných nosičov informácií na verejných priestranstvách vo volebnej kampani je
prípustné len ak sú odnímateľné a len na základe písomného súhlasu alebo písomnej dohody,
alebo zmluvného vzťahu s vlastníkom, správcom, príp. užívateľom nehnuteľnosti.

§3
Sankcie
(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku,
za ktorý možno uložiť pokutu do 33 EUR.2
(2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže starosta uložiť pokutu do 6 638 EUR.3

§4
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2014
z 15.4.2014 o o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby do
Európskeho parlamentu.
(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2014
z 23.9.2014 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby do
orgánov samosprávy obcí.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Dana Čahojová, v. r.
starostka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 MČ Bratislava - Karlova Ves bolo
na úradnú tabuľu vyvesené:
z úradnej tabule zvesené:

16.12.2015
2015
Ing. Gabriel Kosnáč
vedúci organizačného oddelenia
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§ 16 zákona NR SR č.181/2014 Z. z. o volebnej kampani a zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov.
2
§ 47 a § 48zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3
§ 28 zákona č. 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov.
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