
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

číslo 1/2009 zo dňa 28.4.2009 

 

o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí,  koalícií 

politických strán a nezávislých kandidátov  

 

 

    Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica sa na základe zákona 

č. 331/2003 Z.z. o voľbách v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len VZN). 

 

Čl. I. 

Predmet úpravy 

 

     Toto VZN upravuje vymedzenie miest  verejných priestranstiev na území Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica určených na vylepovanie volebných plagátov politických 

strán, hnutí, koalícií politických strán /ďalej len strany/ a nezávislých kandidátov /ďalej len 

NEKA/, ktoré uviedli svojich členov na kandidátnej listine pre voľby. 

 

Čl. II. 

Vymedzenie subjektov oprávnených vylepovať volebné plagáty 

 

     Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len strany a NEKA, 

ktorých členovia kandidujú vo voľbách. 

 

Čl. III. 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 

     1/ Strany a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách len na 

plochách osobitne určených na vylepovanie plagátov. (ďalej len vylepovacie plochy). 

 

     2/ Vylepovacie plochy musia byť určené pre každú stranu a NEKA, ktorí kandidujú  

vo voľbách. Takto vyhranené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich strán 

a NEKA. 

 

     3/ Na území Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica môžu strany vylepovať volebné 

plagáty na verejných priestranstvách  

a/ na označených miestach – betónové skruže, ktoré sa nachádzajú na týchto verejných 

priestranstvách: 

- pri zastávke MHD na Bratislavskej ulici 

- pri miestnom úrade na Gbelskej ulici 

- pri konečnej zastávke MHD na ulici Čsl. tankistov 

b/ na stálych reklamných zariadeniach umiestnených popri komunikácii na Bratislavskej ulici. 

 

     4/ Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je 

neprípustné. 

 

     5/ Neprípustné je vylepovať volebné plagáty aj na brány domov a steny budov a stĺpy 

verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách, ktoré sú majetkom alebo 



v správe mestskej časti a to aj vtedy, keď sú na nich umiestnené tabule, skrinky určené na 

vylepovanie plagátov a oznamov. 

 

     6/ Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica označí miesta na vylepovanie volebných 

plagátov ihneď po tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách zaregistrovaných 

politických strán a ich koalícií a nezávislých kandidátov. 

 

Čl. IV. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

     Strany, ktoré vylepili volebné plagáty na verejných priestranstvách Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica pred účinnosťou tohto VZN, sú povinné vylepovanie 

volebných plagátov zosúladiť s týmto VZN. 

 

     Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta Mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica uložiť sankciu podľa osobitného predpisu (zák.č.372/1990 Zb.) v platnom znení. 

 

     Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

                                                                      Vladimír  K u b o v i č 

                                                                              s t a r o s t a 

 

 

 

 

 

 

 

 


