
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

č. 1/2019 
z 30.1. 2019 

o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 

písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov a podľa § 16 zákona NR SR 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 

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") mestskej časti 

Bratislava-Ružinov je určiť miesta, spôsob a lehoty na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejnom priestranstve v mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len "mestská časť") počas 

volebných kampaní vykonávaných podľa osobitných predpisov1’. 

§2 

Umiestňovanie volebných plagátov 

(1) Kandidujúce politické strany, politické hnutia, ich koalície alebo jednotliví kandidáti 

(ďalej len kandidujúci subjekt) môžu počas volebnej kampane1’ umiestňovať volebné plagáty na  

verejnom priestranstve v  mestskej časti len na mieste  určenom  prílohou tohto nariadenia. 

(2) Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v 

mestskej časti je zakázané. 

(3) 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 určené na umiestňovanie plagátov alebo iných verejných oznamov. 

(4) Reálne vyhradenie/označenie plochy pre volebné plagáty kandidujúcich  subjektov 

vykoná MČ Bratislava-Ružinov až po zverejnení poradových čísiel zaregistrovaných 

kandidátnych listín. Po zverejnení poradových čísiel MČ Bratislava-Ružinov rozdelí vyhradenú 

plochu v rovnakom pomere pre jednotlivé kandidujúce subjekty. Jednotlivé rozdelené plochy 

budú číselne označené, pričom kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu 

označenú číslom zhodujúcim sa s číslom určeným jeho kandidátnej listine.  

                     
1/ podľa § 16 zákona NR SR 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 

 



(5) Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidujúcim subjektom 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. 

(6) Kandidujúci subjekt  môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré mestská časť 

vyhradí pre kandidujúci subjekt. 

(7) Miesta na vyhradených  plochách musia zodpovedať zásadám rovnosti všetkých 

kandidujúcich  subjektov  

 

§ 3 

Sankcie 

Za porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení sa môže udeliť pokuta podľa 

osobitých predpisov 2). 

§ 4 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 11/20015 zo 

dňa 15. decembra 2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava- 

Ružinov. 

§5 

 Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Martin Chren v.r. 

     starosta 

 

–––––––––––––––––––––––– 

2/ § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

§ 28 ods. 2 písm. b/ zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 



Príloha 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 1/2019 z 30.1. 2019 

o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 Vyhradené miesta určené na umiestňovanie volebných plagátov jednotlivých politických 

subjektov a kandidátov zúčastňujúcich sa na príslušnej volebnej kampani sa nachádzajú  

 

pred administratívnou budovou Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Ružinov  

                                      na Mierovej ulici 21, 827 05 Bratislava. 


