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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa 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“).
1

§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenie sa rozumie:
1. Verejným priestranstvom
a/ priestranstvá vymedzené osobitným predpisom 1
b/ verejne prístupné miestnosti, budovy, stavby, ploty a ostatné objekty a priestory viditeľné z
verejných priestranstiev
2. Plagátovou plochou
priestor na pevne zabudovanom zariadení alebo prenosnom zariadení, určený týmto nariadením,
slúžiaci na umiestňovanie volebných plagátov
3. Vlastníkom plagátovej plochy
právnická osoba, ktorý zabezpečuje umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených
plagátových plochách na území mesta na základe osobitnej zmluvy s mestom
4. Časom volebnej kampane
obdobie ustanovené v § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani, podľa ktorého volebná kampaň začína
dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí
48 hodín predo dňom konania volieb.
5. Volebným plagátom
plagát, ktorý prezentuje činnosť, ciele a program politickej strany, politického hnutia, koalície
politických strán a politických hnutí a ich kandidátov, nezávislých kandidátov ako aj iných
subjektov zúčastnených vo voľbách v súlade so zákonom o volebnej kampani.

1

§ 2 pís.b) VZN č. 6/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna
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II. ČASŤ
Vyhradenie miest a určenie postupu pri umiestňovaní plagátov
§3
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)

§ 4
Postup pri umiestňovaní volebných plagátov
1. Vlastníkom všetkých zariadení, na ktorých sú umiestnené plagátové plochy, určené v § 3 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 podľa §
3 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.
3. Umiestnenie volebných plagátov na vyhradených plagátových plochách sa vykonáva odplatne
v súlade s príslušným cenníkom vlastníka plagátových plôch, okrem plagátovej plochy uvedenej v
§ 3 ods. 2 pís. c) , kde sa volebné plagáty umiestňujú bezodplatne.
4. Volebný plagát môže mať maximálne rozmery 297x420 mm (formát A3).
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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.

§5
Zabezpečenie zásady rovnosti kandidujúcich subjektov
Vyhradené plagátové plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Na tento účel bude pre všetky kandidujúce
subjekty vytvorený rovnomerný priestor a každému kandidujúcemu subjektu bude pridelená
rovnako veľká časť na plagátovej ploche uvedenej v § 3 ods. 2 pís. c) tohto nariadenia.

§ 6
Práva a povinnosti vlastníka plagátových plôch
1. Vlastník plagátových plôch zabezpečuje umiestnenie volebných plagátov na všetkých
vyhradených miestach podľa § 3 tohto nariadenia počas trvania volebnej kampane; na tento účel:
- písomne eviduje označenie objednávateľa, čas podania požiadavky, počet plagátov, formát,
finančnú úhradu a dobu trvania umiestnenia plagátov
- predložené plagáty označí odtlačkom svojej pečiatky
- vykonáva umiestňovanie plagátov kvalitne a na estetickej úrovni;
- udržiava okolie plagátových plôch čisté a upravené;
- vykonáva priebežne kontrolu plagátových plôch a pri poškodení plagátov tieto obnoví.
- zabezpečí odstránenie plagátov ihneď po ukončení volebnej kampane
- v prípade, že na plagátovej ploche budú umiestnené plagáty bez vedomia vlastníka plagátových
plôch, je tento oprávnený takéto plagáty odstrániť
2. Poplatkovú povinnosť za umiestnenie volebných plagátov si uplatní vlastník plagátových plôch
u kandidujúcich subjektov ako objednávateľov podľa predchádzajúceho bodu.
3. Vlastník plagátových plôch je pri umiestňovaní volebných plagátov povinný
v súlade s ustanovením § 4 a § 5 tohto nariadenia.

postupovať
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III. ČASŤ
Kontrola a sankcie
§7
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Brezno.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť posúdené ako priestupok
podľa osobitného predpisu 2; za spáchanie tohto priestupku môže byť uložená pokuta do výšky
33.- eur.
3. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou -podnikateľom
môže byť posúdené ako správny delikt podľa osobitného predpisu 3, za ktorý môže mesto uložiť
pokutu do výšky 6.638,- eur.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§8
Účinnosť
Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 222/2015 zo dňa
16.12.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia, t.j. 30. decembra 2015.

§9
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie číslo VZN - 07/2013 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v meste
Brezno, účinné od 16.10.2013.

