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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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, koalícií a iných kandidátov, vymedziť plochy určené na vylepovanie
volebných plagátov a upraviť postupy uvedených subjektov pri činnostiach zameraných na podporu
propagácie volieb do Európskeho parlamentu, Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov
samosprávneho kraja Banská Bystrica, orgánov samosprávy mesta Brezno, ako aj volieb
Prezidenta SR alebo slúžiace na prospech tejto propagácie ( ďalej len príslušná volebná kampaň ) a
to na verejných priestranstvách vyhradených na tento účel mestom Breznom v čase volebnej
kampane k príslušným voľbám.
§2
Všeobecné ustanovenia.
1/ Umiestňovať volebné plagáty počas príslušnej volebnej kampane na verejných priestranstvách je
na území mesta Brezno 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 ustanovené pre jednotlivé voľby príslušným
osobitným predpisom1 od 7.00 hodiny prvého dňa príslušnej volebnej kampane do 24,00 hodiny
posledného dňa príslušnej volebnej kampane.
3/ Pre účely tohto nariadenia sa za volebný plagát považuje každý plagát, ktorý prezentuje politické
stranu, politické hnutie, koalíciu politických strán a hnutí, ich kandidátov ako aj iných kandidátov
zúčastnených vo voľbách.

II. ČASŤ
Určenie plôch a postupu pri vylepovaní plagátov
§3
Vyhradené plochy.
1/ Mesto Brezno určuje v čase príslušnej volebnej kampane na vylepovanie volebných plagátov
tieto trvalo umiestnené výlepové miesta na území mesta Brezna :

1

Zák.č.331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, v znení neskorších predpisov
Zák.č.303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávneho kraja a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, v znení
neskorších predpisov
Zák.č.346/1990Zb. o voľbách do samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov
Zák.č. 46/1999Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR,o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých
ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov
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Fasáda na budove bývalej autobusovej čakárne - na stavbe s. č. 45, Autobusová
čakáreň o.č. 53, na parc. reg. C-KN č. 2927
Priestor pred Synagógou na ulici Štúrova, na pozemku parc. reg. C-KN č. 2858
Dom kultúry, na pozemku parc. reg. C-KN č. 3382
Nálepkova ulica, na pozemku parc. reg. C-KN č. 912/1
Nálepkova ulica o.č. 11, bývalý zdravotnícky internát, na pozemku parc. reg. C-KN
č. 912/43
Križovatka ulíc Fraňa Kráľa - Dr. Clementisa, na pozemku parc. reg. C-KN č. 1072/1
Štvrť Ladislava Novomeského, na pozemku parc. reg. C-KN č. 687/1
Autobusová zastávka pred LIDL, na pozemku parc. reg. C-KN č. 620/1
Ulica ČSA pri Potravinách „Televízor“, na pozemku parc. reg. C-KN č. 6/1
Plot bývalého detského ihriska na križovatke ulíc Školská – Hradby, na pozemku
parc. reg. C-KN č. 2956/1
Autobusová zastávka na ulici 9 mája, na pozemku parc. reg. C-KN č. 3858/2
Oporný múr na ulici MPČĽ, na pozemku C-KN č. 3858/8
Križovatka ulíc Martina Benku - Horná ul. a Dolná ul. (vedľa Strapáka), na pozemku
parc. reg. E-KN č. 1920
Ulica 9. mája oproti Rímskokatolickému kostolu, na pozemku parc. reg. C-KN č.
3858/175
Ulica ČSA, roh parkoviska (bývala hasičňa), na pozemku parc. reg. C-KN č. 1146/58
Ulica Malinovského, pri Stavebnom bytovom družstve, na pozemku parc. reg. C-KN
č. 1146/1
Ulica Rázusova, pri Stavbári, na pozemku E-KN č. 16023/7

2/ Mesto Brezno ďalej určuje v čase príslušnej volebnej kampane na vylepovanie volebných
plagátov tieto miesta na umiestnenie prenosných výlepových miest na území mesta Brezna:
1.
2.
3.

Podkoreňová, pri autobusovej zastávke – prenosný stojan
Rohozná, pri autobusovej zastávke – prenosný stojan
Zadné Hálny, pri autobusovej zastávke – prenosný stojan
§ 4
Stanovenie postupu

1/ Jednotlivé politické strany, hnutia, koalície politických strán a hnutí, ich kandidáti ako aj iní
kandidáti sú povinné objednať si výlepové miesta u obchodnej spoločnosti ART Brezno s. r. o.,
IČO: 45 419 469, so sídlom Štúrova ul.č.: 903/26, 977 01 Brezno, ktorá spoločnosť je vlastníkom
reklamných zariadení nachádzajúcich sa na miestach určených týmto nariadením za výlepové
plochy, ako aj prenosných zariadení a zároveň podľa osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom
Breznom a touto spoločnosťou je v čase predvolebných kampaní poverená výkonom správy
určených výlepových plôch ( ďalej len poverený správca ).
2/ Svoje požiadavky na vylepovanie volebných plagátov sú politické strany, politické
hnutia, koalície, ich kandidáti, ako aj iný kandidáti povinné uplatniť si u povereného správcu
výlepových plôch písomne.
3/ Poplatkovú povinnosť za umiestnenie volebných plagátov si uplatní poverený správca
výlepových plôch.
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4) Vylepovanie plagátov na vyhradených plochách inou fyzickou alebo právnickou osobou ako je
osoba povereného sa zakazuje. Taktiež sa zakazuje umiestňovanie týchto volebných plagátov
mimo plôch vyhradených týmto nariadením pre tento účel.
5) Správca výlepových plôch počas volebnej kampane :
- písomne eviduje čas podania požiadavky, počet plagátov, formát, finančnú úhradu
a dobu trvania výlepu
- výlepový materiál označí odtlačkom svojej firemnej 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.
- v prípade, že na výlepovej ploche budú nalepené plagáty bez vedomia správcu výlepových plôch
neoznačené odtlačkom firemnej pečiatky správcu výlepových plôch, budú takéto plagáty správcom
výlepovej plochy odstránené.
6/ Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.
§5
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci
Mesta Brezna a Mestská polícia mesta Brezna.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§6
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno uznesením
č..111 /2010 dňa 12. augusta 2010 a nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2010.

