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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 19 ods.7 zákona č.
331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je, pri zachovaní zásady rovnosti kandidujúcich
politickej strán, hnutí a koalícií, vymedziť plochy určené na vylepovanie plagátov a upraviť postupy
politickej strán, hnutí a koalícií politických strán pri činnostiach zameraných na podporu propagácie
volieb do Európskeho parlamentu alebo slúžiacich na prospech tejto propagácie a to na verejných
priestranstvách vyhradených na tento účel mestom Breznom v čase volebnej kampane k voľbám do
Európskeho parlamentu.
§2
Všeobecné ustanovenia.
1/
Umiestňovať volebné plagáty počas volebnej kampane na verejných priestranstvách je
povolené len na miestach určených v tomto všeobecne záväznom nariadení. Mimo vyhradených
plôch je umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve zakázané.
2/
Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce dňom pre voľby do Európskeho
parlamentu 16. mája 2009 od 7.00 hodiny a končiace dňom 3. júna 2009 o 7.00 hodine.
3/
Pre účely tohto nariadenia sa za volebný plagát považuje každý plagát, ktorý prezentuje
politickú stranu, politické hnutie, koalíciu politických strán a hnutí zúčastnených vo voľbách.

II. ČASŤ
Určenie plôch a postupu pri vylepovaní plagátov
§3
Vyhradené plochy.
Mesto Brezno určuje v čase volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu na vylepovanie
propagačných materiálov tieto výlepové miesta na území mesta Brezna :
Nám. gen. M.R. Štefánika
Ulica ČSA
Nálepkova ul.
Švermova ul.
Švermova ul
Štvrť L. Novomeského
Mazorník – ul. 9. mája
Podkoreňová
Hradby – Školská ul.

- samostatný stojan v mestskom parku
- výlepová plocha pri potravinách Televízor
- park – samostatný pevný stojan
- pred Mestským domom kultúry - samostatný stojan
- budova činžiaku 28-36
- samostatný stojan oproti zimnému štadiónu
- samostatný stojan, pri autobusovej zastávke
- predajňa potravín, prenosný stojan
- plot bývalého detského parku
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§4
Stanovenie postupu

1/
Jednotlivé politické strany, hnutia a koalície politických strán sú povinné objednať si
výlepové miesta u správcu týchto výlepových miest, ktorým je firma Ing. Milan Petrla - ART –
ateliér reklamy a tlače so sídlom na Nám. gen. M. R. Štefánika č. 21 v Brezne.
2/
Svoje požiadavky na vylepovanie plagátov sú politické strany, politické hnutia a koalície
povinné uplatniť si u správcu výlepových plôch písomne.
3/
Poplatkovú povinnosť za umiestnenie plagátov si uplatní poverený správca výlepových
plôch.
4/
Vylepovanie plagátov na vyhradených plochách inou fyzickou alebo právnickou osobou ako
je uvedená v ods.1 sa počas kampane zakazuje. Taktiež sa zakazuje umiestňovanie týchto plagátov
mimo plôch vyhradených pre tento účel týmto nariadením.
5/
a)
b)
c)
d)
e)

Poverený správca počas trvanie volebnej kampane:
písomne eviduje objednávateľa výlepu, počet plagátov, formát, finančnú úhradu a dobu
trvania výlepu
výlepový materiál označí odtlačkom svojej úradnej pečiatky;
vykonáva vylepovanie plagátov kvalitne a na estetickej úrovni;
udržiava okolie výlepových plôch čisté a upravené;
vykonáva priebežne kontrolu výlepových plôch a pri poškodení plagátov tieto obnoví.
§5
Kontrola a sankcie

1/
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení
Mesta Brezno a Mestská polícia mesta Brezno.

zamestnanci

2/
Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia bude postihnutá za priestupok proti
verejnému poriadku podľa § 47 ods.1 písm. d/ a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
3/
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenie
tohto nariadenia, môže primátor mesta uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 písm. a/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení až do výšky 6 638 €.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§6
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno dňa 14. apríla
2009 a nadobúda účinnosť dňa 1.mája 2009.

