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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na
území mesta Brezna v znení Všeobecne záväzného nariadenia číslo VZN-01/2014 sa
v ustanovení § 9a dopĺňa o body 6. až 9., ktoré znejú nasledovne:
6. Je zakázané fajčiť na verejne prístupnom mieste Národnej kultúrnej pamiatky ÚZPF:
11717/1 – mestský park nachádzajúci sa na Námestí gen. M. R. Štefánika č. 1 až 23 + park
pešie ťahy a plochy zelene v Brezne, vedenom v registri nehnuteľnosti Národných kultúrnych
pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na parcelách registra „C“, parcelné čísla
C-KN 2926/1, C-KN 2927, C-KN 2928, C-KN-2929, k.ú. Brezno, obec Brezno, okres
Brezno, zapísaných na Liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesto Brezno, vedených
Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor.
7 . Správca verejne prístupného miesta uvedeného v § 9a, bod 6 ho zabezpečí označením,
„Zákaz fajčiť“ a priestorovo ho vymedzí.
8. Ustanovenie bodu 6. sa nevzťahuje na vymedzené verejne prístupné miesto počas konania
akcií a podujatí organizovaných Mestom Brezno a to:
- Ondrejský jarmok, Dni mesta, príležitostné trhy.
9. Ustanovenie bodu 6. sa taktiež nevzťahuje na vyhradené priestory letných terás povolených
Mestom Brezno nachádzajúcich sa na vymedzenom verejne prístupnom mieste.

Čl. II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyhlásenia.

