Oznámenie o zverejnení návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna
č. 2/2006
o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie plagátov v čase predvolebnej kampane na
území mesta Brezna k Voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky.

V zmysle § 6 odstavca 3 a odstavca 4 zákona č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec je povinná zverejniť vyvesením na úradne tabuli
v obci návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo
najmenej 15 dní pred jeho rokovaním a to z dôvodu podania pripomienok k návrhu nariadenia.
Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do
zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé kto ju predkladá a má byť zdôvodnená.

Svoje pripomienky zasielajte na adresu :
Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1
977 01 Brezno
E- mail : kaanova.msu@brezno.sk

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Brezna

I. časť
Úvodné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Brezne podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, § 24 odstavec 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z. uznáša sa na tomto
Všeobecne záväznom nariadení
o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie plagátov
v čase predvolebnej kampane
k „Voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky“, ktoré sa budú konať
dňa 17. júna 2006.
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta upravuje činnosť politických strán, hnutí,
koalícií politických strán, prípadne ďalších subjektov zameraných na podporu alebo slúžiace
na prospech propagácie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom
propagačných plagátov na verejných priestranstvách vyhradených mestom Breznom v čase
volebnej kampane k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky.
II. časť
Určenie a označenie plôch na verejných priestranstvách

V zmysle § 2, odst. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o „Reklamnej
a propagačnej činnosti na území mesta“ mesto zmluvne delegovalo povinnosti a právomoci
pri uskutočňovaní propagačnej a informačnej činnosti na firmu ART – ateliér reklamy a tlače
zastúpenú Ing. Milanom Petrlom so sídlom v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 21.
Mesto Brezno v súčinnosti s firmou ART v zmysle § 4 odstavec 1 písm. c/ VZN
o reklamnej a propagačnej činnosti na území mesta Brezna určuje podmienky umiestňovania
reklamy pre jednotlivé politické strany, hnutia a koalíciu politických strán, prípadne ďalších
subjektov v rámci kampane volieb do Národnej rady Slovenskej republiky..
Mesto Brezno určuje v čase volebnej kampane volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky na vylepovanie propagačných materiálov tieto výlepové miesta na území mesta
Brezna.

Centrálna mestská zóna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nám. gen. M. R. Štefánika
Hradby – Školská ul.
Štúrova ulica
Švermova ul.
Švermova ul.
Nálepkova ul.
Ulica Fraňa Kráľa
Ulica ČSA
Šramkova ulica
Mazorníkovo.
Krčulova ul.
Mazorníkovo.
Sídlisko Západ

Mimo mestská zóna
14. Bujakovo – ul. SNP
15. Rohozná
16. Podkoreňová

- samostatný stojan v mestskom parku
- plot bývalého detského parku
- budova Sklenárstva
- pred obytným domom č. 28 - 36
- park pred Mestským domom kultúry – samostatný stojan
- park – samostatný pevný stojan
- budova bývalej knižnice
- výlepová plocha oproti „Domu textilu“
- bočná stena budovy Mestskej polície v Brezne
- ulica 9. mája
- obytný dom pri „Soľnej jaskyni“
- pri reštaurácii Strapák

- garáž pi autobusovej zastávke
- pri autobusovej zastávke – bývalá ZŠ
- autobusová zastávka – predajňa potravín Jednoty

Na základe uplatnenej písomnej požiadavky politickej strany, hnutia, koalície, ďalším
subjektom určuje mesto v spolupráci s firmou ART – ateliér reklamy a tlače podľa § 3 tohoto
VZN najneskôr deň pred začatím volebnej kampane výlepovú plochu formátu A2
o maximálnych rozmeroch 594x 420 mm.
Vylepovanie plagátov právnickou osobou, fyzickou osobou okrem firmy ART –
ateliér reklamy a tlače uvedenej na tomto VZN, ktorá vykonáva vylepovanie plagátov na
vyhradených plochách počas kampane mimo vyhradenej plochy v tomto VZN sa

z a k a z u j e.

Firma ART – ateliér reklamy a tlače v priebehu kampane vykoná kontrolu
výlepových plôch dva krát týždenne a pri poškodení plagátov tieto obnoví.
Mestom poverená zmluvná firma ART na zabezpečenie reklamnej a propagačnej
činnosti v období kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov na území mesta
zabezpečí umiestnenie reklamných a propagačných plagátov podľa písomne uplatnenej
požiadavky na reklamnej ploche, ktorá zodpovedá poradiu času podania žiadosti na reklamu
počas kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov.
Písomná požiadavka môže byť uplatnená najneskôr deň pred začatím kampane
k voľbám do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky.

III. časť
Povinnosti politických strán, hnutí, koalícií, prípadne ďalších subjektov
zameraných na propagáciu volieb do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe § 5 odstavec 1 VZN o reklamnej a propagačnej činnosti politické strany,
hnutia, koalície politických strán, prípadne ďalšie subjekty zamerané na propagáciu volieb do
orgánov samosprávnych krajov na uskutočnenie propagačnej, reklamnej a informačnej
činnosti si uplatní požiadavku priamo u právnickej osoby firmy ART – ateliér reklamy a tlače,
ktorá túto činnosť vykonáva.
IV. časť
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti
verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 zb. v platnom znení.
Za umiestnenie reklamy mimo vyhradených plôch pre jednotlivé politické strany,
hnutia, koalície politických strán, prípadne ďalšie subjekty zamerané na propagáciu volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v rámci predvolebnej kampane môže byť uložená
v zmysle VZN o reklamnej a propagačnej činnosti § 8 odstavec 2 pokuta do výšky 1 000.- Sk
za každý prípad.
V. časť
Záverečné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na NZV mesta Brezna číslo 2/2006 na zasadaní dňa
2. mája 2006.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Platnosť „VZN“ je obmedzená len počas kampane volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky.

Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta

