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1. Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, č. ......./2017 o vyhradení miest 
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 
na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby v predloženom 
znení s účinnosťou od 1.9.2017. 

 
 
 
 
 
 

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača  
 

odporúča 
 
MZ MČ Bratislava-Rača  
schváliť  
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, č. ......./2017 o 
vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby 
v predloženom znení. 
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3. Dôvodová správa 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (VZN) Bratislava-Rača o vyhradení 
miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby je 
predkladaný z dôvodu zrušenia doterajších volebných zákonov a prijatia zákona č. 180/2014 
Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „volebný zákon“) a zákona č. 
181/2014 Z.z. o volebnej kampani a s tým súvisiacej aktualizácie doteraz platného všeobecne 
záväzného nariadenia o vylepovaní plagátov na území mestskej časti Bratislava-Rača. 
 Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Rača č. 1/2009 
z 9.2.2009 boli schválené priestory na vylepovanie volebných plagátov na šiestich betónových 
skružiach, ktoré boli umiestnené: 

a) Rustaveliho ul,, oproti tržnice Rača (2 betónové skruže), 
b) Pekná cesta, oproti obchodnému domu Jednota (2 betónové skruže),, 
c) Dopravná ul, vedľa administratívnej budovy Dopravná 57 (2 betónové skruže). 

 
Počas obdobia rokov 2009-2017 výlepové plochy betónových skruží, ktoré mimo konania 

volieb boli polepené komerčnými plagátmi, rušili svojim vzhľadom obyvateľov daných 
lokalít. Z tohto dôvodu, a aj z dôvodu zníženia počtu plôch s nekontrolovateľným výlepom, 
pristúpila mestská časť k odstráneniu skruží.  

 
Nakoľko zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani, ktorý je platný od 1.7.2015, v § 16 

taxatívne ustanovuje, že 
„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 do orgánov 
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí 
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.“, 

 
vybrali sme nové plochy na umiestňovanie volebných plagátov, ktoré sú vyhotovené zo 

skladovateľných materiálov a budú bezpečne uchytené na oplotenie pri objektoch, a to:  
a) Tržnica Rača, Rustaveliho ulica (Rača) 
b) Zdravotné stredisko, Hubeného 22 (Krasňany) 
c) Administratívna budova, Dopravná 57 (Východné) 

Na nových výlepových plochách pre kandidujúce subjekty je zachovaná zásada rovnosti, 
(Plocha označená číslom vo veľkosti A3). Po skončení konania volieb budú výlepové plochy 
demontované, vyčistené a uskladnené pre konanie ďalších volieb. 
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NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  

mestskej časti Bratislava-Rača  

č. ....../2017 

z .............. 2017 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  

na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača  

počas volebnej kampane pre voľby 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 
rady 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 
Predmet nariadenia 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vyhradzujú miesta na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-
Rača (ďalej len „mestská časť“) vo volebnej kampani podľa osobitného predpisu.1) 
 

§ 2 
Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

 
(1) Kandidujúce politické strany a politické hnutia alebo ich koalície alebo nezávislí 

kandidáti (ďalej len „kandidujúci subjekt“) môžu počas volebnej kampane1) umiestňovať 
volebné plagáty na týchto vyhradených miestach  
a) Tržnica Rača, Rustaveliho ul., 
b) Zdravotné stredisko Hubeného 22 a 
c) Administratívna budova, Dopravná 57,  
a to len na to určených plochách s označením „Plocha na umiestňovanie volebných plagátov“. 

(2) Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach na verejných priestranstvách vo 
vlastníctve alebo správe mestskej časti je neprípustné. 

                                                 
1) § 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. 
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(3) Neprípustné je umiestňovať volebné plagáty aj na brány a steny stavieb, ktoré sú vo 
vlastníctve alebo v správe mestskej časti, a to aj v tom prípade, ak sú na nich umiestnené 
tabule alebo skrinky určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov. 
 

§ 3 
Zabezpečenie zásady rovnosti kandidujúcich subjektov 

  
(1) Mestská časť vyhradenú plochu rozdelí v rovnakom pomere podľa počtu 

kandidujúcich subjektov a označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov ihneď po tom, 
čo sa stane verejne známy počet vo voľbách zaregistrovaných kandidátnych listín 
kandidujúcich subjektov.  

(2) Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesto, ktoré na 
vyhradených plochách mestská časť označí číslom práve pre tento kandidujúci subjekt.  

(3) Číslo na vyhradenej ploche je kandidujúcemu subjektu pre voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu pridelené podľa osobitného 
predpisu;2) v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov 
samosprávy obcí sa určuje losovaním za účasti zástupcov kandidujúcich subjektov.  

(4) Ak kandidujúci subjekt nevyužije miesto na umiestnenie volebných plagátov, také 
miesto zostane voľné a mestská časť ho nemôže určiť na umiestňovanie volebných plagátov 
inému kandidujúcemu subjektu.  
 

§ 4 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2009 z 09. 

februára 2009 o vylepovaní volebných plagátov na území Mestskej časti Bratislava-Rača. 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 

UZN ................... zo dňa .................... 2017. 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. augusta 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Peter Pilinský 
                starosta 
 
 

                                                 
2)  § 53 a § 83 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 



6 

5. Stanoviská stálych komisií  
materiál: Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, č. ......../2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 
majetková    

  

Komisia životného 
prostredia, výstavby, 
územného plánu a 
dopravy 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača o vyhradení 
miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti 
Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby. 

A 

 

Komisia školská, 
kultúrna, športová a pre 
podporu podnikania a 
vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 
bytová  

  

 

 


