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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) 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
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta
Brezno (ďalej len „mesto“) počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho
kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta (ďalej len „voľby“).

II. ČASŤ
Vyhradenie miest a určenie postupu pri umiestňovaní plagátov
§2
Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty počas príslušnej volebnej kampane na verejných priestranstvách
na území mesta je povolené len na miestach vyhradených týmto nariadením. Mimo
vyhradených miest je umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
zakázané.
2. Miestami vyhradenými na umiestnenie volebných plagátov v čase príslušnej volebnej kampane
sú:
a) trvalo umiestnené plagátové plochy, nachádzajúce sa na:
1. parcela reg. C-KN č. 1146/1, plot detského ihriska, Školská ul.
2. parcela reg. C-KN č. 3382, pred Domom kultúry, Švermova ul.
3. parcela reg. C-KN č. 912/43, ul. Fraňa Kráľa
4. parcela reg. C-KN č. 1113, križovatka ul. Fraňa Kráľa – Dr. Clementisa
5. parcela reg. C-KN č. 687/1, Štvrť Ladislava. Novomeského
6. parcela reg. C-KN č. 6/1, pri potravinách Televízor, ul. ČSA
7. parcela reg. C-KN č. 3858/175, pri autobusovej zastávke, ul. 9. mája
b) prenosná plagátová plocha, umiestnená:
ulica Podkoreňová, pri autobusovej zastávke COOP Jednota – prenosný stojan
c) účelová plagátová plocha:
informačný panel v severnej časti Nám. gen. M.R. Štefánika (oproti budove mestského úradu)
§ 3
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Postup pri umiestňovaní volebných plagátov

1. Vlastníkom všetkých zariadení, na ktorých sú umiestnené plagátové plochy, určené v § 2 tohto
nariadenia, je obchodná spoločnosť ART Brezno, s.r.o, so sídlom Štúrova č. 903/26, 977 01
Brezno, IČO: 45 419 469 (ďalej len „vlastník plagátových plôch“); uvedená spoločnosť zároveň
podľa osobitnej zmluvy uzatvorenej s mestom v čase trvania volebných kampaní pre jednotlivé
voľby zabezpečuje umiestňovanie volebných plagátov na všetkých vyhradených miestach určených
v § 2 tohto nariadenia.
2. Požiadavky na umiestnenie volebných plagátov si politické strany, politické hnutia, koalície, ich
kandidáti, nezávislí kandidáti ako aj ďalšie subjekty zúčastnené na voľbách v súlade so zákonom
o volebnej kampani (ďalej len „kandidujúci subjekt“), písomne uplatnia u vlastníka plagátových
plôch podľa bodu 1.
3. Umiestnenie volebných plagátov na vyhradených plagátových plochách sa vykonáva odplatne
v súlade s príslušným cenníkom vlastníka plagátových plôch, okrem plagátovej plochy uvedenej v
§ 2 ods. 2 pís. c) , kde sa volebné plagáty umiestňujú bezodplatne.
4. Volebný plagát môže mať maximálne rozmery 297x420 mm (formát A3).
5. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.
6. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach inou fyzickou alebo právnickou
osobou ako je vlastník plagátových plôch sa zakazuje.
7. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.
8. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú umiestňovanie volebných plagátov na pojazdných
zariadeniach slúžiacich na krátkodobú propagáciu kandidujúcich subjektov.
9. Umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov na pevne zabudovaných
informačných, reklamných a propagačných zariadeniach na iných ako verejných priestranstvách
alebo vo vlastníctve iných subjektov nie je ustanoveniami tohto nariadenia dotknuté.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§4
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN 20/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v meste Brezno.
§5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2018.

