Ad: Poslanci schválili dotácie, neschválili zásady vylepovania politických
plagátov
Autorku predmetného článku v PN č. 05/2014, v jeho časti Petržalská rarita, zaujala
nevídaná diskusia v rámci rokovania zastupiteľstva o návrhu Všeobecného záväzného
nariadenia (návrh VZN) o vylepovaní plagátov v mestskej časti Bratislava – Petržalka
(materiál č. 466/2014). Žiaľ, autorka sa v článku vyhla vecným dôvodom, prečo
poslanci tento návrh VZN nepodporili v dostatočnom počte. Preto jej text doplním a
(nech mi je dovolené) aj poopravím ...
Úvodom je potrebné uviesť, že návrh VZN je zapracovanie opatrení pre komunálne voľby a voľby do
Európskeho parlamentu, ktoré zákonodarca (Národná rada SR) taxatívne ukladá obci, v našom prípade
Mestskej časti Bratislava – Petržalka, pre transparentnú a korektnú prípravu volieb a informovanosť
voličskej verejnosti.
1. Doplnenia článku (vecné doplnenia dôvodov nepodporenia návrhu VZN) :
 návrh VZN zahrňoval opatrenia Petržalky aj pre voľby do orgánov samosprávy Petržalky (pozrite
dôvodovú správu návrhu VZN),
 Petržalka je obvykle v komunálnych voľbách členená do šiestich volebných obvodov (pozrite voľby
v roku 2014),
 citujem časť §-u 19, ods. (7) zákona č. 331/2013 o voľbách do Európskeho parlamentu: „... len na
tých miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne záväzným nariadením. Vyhradená plocha
musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií“. Opatrenie
Petržalky - betónové skruže - nezabezpečujú spomínanú zásadu rovnosti (odvrátená časť skruže
„zložitejšie“ informuje) ...,
To isté platí pre komunálne voľby (zákon č. 346/1990 Zb., § 30, ods. (10)) a stým ešte, že v každom
volebnom obvode sú odlišné kandidátky ... Predkladateľ návrhu VZN navrhoval opatrenie proforma: umiestniť betónové skruže len na jednom mieste ...
 na schválenie tohto návrhu VZN bolo potrebných 19 hlasov od prítomných 28 poslancov. Výsledok
hlasovania: 17 poslancov návrh VZN podporilo, 11 poslancov návrh VZN nepodporilo .... (pozrite
záznam o hlasovaní k tomuto bodu programu zastupiteľstva).
 požadoval som len to, čo spomínané zákony obci ukladajú! Inak by sa to mohlo vnímať, že obec
marí voľby ....
2. Moje opravy k článku:
 poslanci neodmietli zrekonštruovať betónové skruže. Tu autorka článku „voľne narába“ s faktami
(možno si to overiť z video a audio záznamu zo zasadania zastupiteľstva),
 súčasný stav (autorka uvádza: „Preto pred tohtoročnými voľbami platí pre vylepovanie
predchádzajúce VZN“) je (bude) pre obec ťažko realizovateľné, nakoľko „skružových stanovíšť“
bolo celkom štyri s 1 – 4 skružami na stanovišti. Zostane iba jedno, novonaplánované stanovište; to
jedno, podľa návrhu VZN ... Stav týchto nosičov verejných informácii je tiež vizitkou obce.
3. Tiež glosička na záver:
Autorka sa v článku odvoláva na glosu „Akých máme poslancov“, ktorá je umiestnená pod článkom a je
jej názorom. Uznávam, ... skutočne nevídané sú jej osobné hodnotenia, že:
 poslanec mal myslieť v rozpočte obce na náklady na takéto nosiče verejných informácii.
To je povinnosťou miestneho úradu a príslušného oddelenia úradu, nakoľko sa jedná o povinnosť
zo zákona pre obec ...
 politické strany dostávajú na kampaň peniaze od štátu.
Nie je tomu tak ... Štát ale zákonnými opatreniami pre voľby a delegovaním povinností na obce
realizovať tieto opatrenia vytvára podmienky, aby volebná súťaž bola férová a pre voliča
informačne včasná, prehľadná a korektná,
 niekto žiada od všetkých obyvateľov Petržalky, aby prispeli na volebnú kampaň.
Tu autorka opäť potvrdila, že prekrucovanie faktov ide ruka-v ruke s tým, že „papier znesie
všetko“ ...

Cez kontakt http://www.miloscernak.sk/ rád pošlem spomínaný návrh VZN.
Ing. Miloš Černák (poslanecký klub SMER-SD, SNS, SF, OK)

... reagoval som na tento článok v PN 05/2014:

.... vecne nevídaná diskusia bola k tomuto VZN:
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I. Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka o vylepovaní volebných
plagátov na území mestskej časti Bratislava - Petržalka.
II. Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (VZN) Bratislava - Petržalka o vylepovaní
volebných plagátov je predkladaný z dôvodu aktualizácie platného všeobecne záväzného
nariadenia.
VZN č. 1/2004 z 24 2.2004 bol schválený priestor na vylepovanie volebných plagátov na Námestí
hraničiarov
Doplnkom VZN č. 4/2006 bol tento priestor rozšírený o ďalšie 3 lokality (na Nobelovom nám., pri
trhovisku Bráník a pri trhovisku na Mlynarovičovej ul.), na ktorých boli osadené ďalšie betónové
skruže.
Prax však ukázala, že o výlepovú plochu vyhradenú mestskou časťou nie je zo strany politických
strán a nezávislých kandidátov záujem, väčšinou využívajú na politickú reklamu veľkoplošné
nosiče. Mestská časť nemá na údržbu týchto skruží mimo volebného obdobia vyhradené finančné
prostriedky, a preto pristúpila k tomu, že skruže boli prevedené do majetku Kultúrnych zariadení
Petržalky, kde môžu byť využité na celoročnú propagáciu akcií KZP s dostatočnou údržbou.
Ďalším dôvodom je pripravovaná revitalizácia Námestia hraničiarov v roku 2014. Tri skruže boli
premiestnené do priestoru pred sídlo KZP na Rovniankovej ul. 3.

V prípade konania volieb dva zákony a to zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu taxatívne stanovujú vyhradenie
plochy na vylepovanie volebných plagátov všeobecne záväzným nariadením.
V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky je ponechané vyhradenie výlepovej plochy na obec, nie je určený spôsob vyhradenia
miesta na vylepovanie volebných plagátov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 3.2.2014, bol daný na pripomienkové
konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli mestskej
časti a na webovej stránke mestskej časti. Vyhodnotenie pripomienkového konania tvorí prílohu č.
1 materiálu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava - Petržalka na svojom zasadnutí dňa18.2.2014 prerokovala
materiál a odporúča ho poslancom miestneho zastupiteľstva schváliť.
IV. Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Petržalka
č. ....... z ................
o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Petržalka
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 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, podľa § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z. z.
o voľbách do Európskeho parlamentu, podľa § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.
z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje miesta vylepovania volebných
plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava - Petržalka (ďalej len "mestská
časť") vo volebnej kampani podľa osobitného predpisu 1/.
§2
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia (ďalej len "politická strana") alebo ich koalície a
nezávislí kandidáti môžu počas volebnej kampane1/ vylepovať volebné plagáty na 3 betónové
skruže umiestnené pred Domom kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ul. č. 3.
2. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných miestach vo vlastníctve alebo správe
mestskej časti a mesta Bratislava je neprípustné.
3. Neprípustné je vylepovať volebné plagáty aj na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom
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
1. Mestská časť 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.
2. Politická strana alebo koalícia politických a nezávislý kandidáti strán môžu vylepiť volebné
plagáty len na miesta, ktoré na betónových skružiach mestská časť označí práve pre túto politickú
stranu, koalíciu politických strán alebo nezávislých kandidátov.

3. Číslo na výlepovej ploche je politickej strane alebo nezávislému kandidátovi pridelené
losovaním.
4. Ak miesto na vylepenie volebných plagátov politická strana alebo koalícia politických strán alebo
nezávislý kandidáti nevyužijú, také miesto zostane voľné a mestská časť ho nemôže určiť na
vylepovanie volebných plagátov inej politickej strane alebo koalícii politických strán.
§4
Sankcia
Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu 2/.
§5
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 1 z 24. Februára 2004 o
vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Petržalka
2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 4 z 28. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 1 z
24. februára 2004 o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava – Petržalka.
§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ...... marca 2014.
Vladimír Bajan
starosta

