Podmienky umiestňovania reklamných tabúľ
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/ 2013
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia

Toto (ďalej len „VZN” alebo „nariadenie“) vymedzuje podmienky umiestňovania,
povoľovania a prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných zariadení ( ďalej
len „RIP zariadenia” v príslušnom gramatickom tvare) na území obce Trstená na Ostrove.
§2
Rozsah platnosti
1. Toto VZN sa vzťahuje na územie obce Trstená na Ostrove pozostávajúce z katastrálnych
území :
a) Trstená na Ostrove
§3
Základné pojmy
1. Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu .
2. Reklamou nie je:
a/ označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, prevádzkarne alebo
organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj
označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve
alebo v nájme týchto osôb,
b/ Za reklamu sa taktiež nepovažuje označenie staveniska (stavby) rozhodnutím, ktorým bola
stavba povolená.
3. Reklamné zariadenia – sprostredkúvajú ponuku najmä tovarov a služieb s cieľom získania
zákazníkov (komerčná reklama).
4. Informačné zariadenia – poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o ich
zariadeniach, službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a dostupnosti lekárskych
zariadení, dopravnej polície, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu a
dostupnosti lokalít s kultúrnymi a národnými pamiatkami, športovými a rekreačnými
zariadeniami, smeroch ulíc a miestnych častí a pod.
5. Propagačné zariadenia – informujú občanov s cieľom upozorniť a získať záujemcov najmä
pre charitatívne, kultúrne, telovýchovno-športové a iné spoločenské ciele. Sem patria aj
transparenty a tabule so zameraním na bezpečnosť jazdy, ekológiu, humanitu a pod.
6. RIP zariadenia – pre účely tohto VZN použitá skratka pre reklamné, informačné a
propagačné zariadenia. RIP zariadenie – je akákoľvek konštrukcia s RIP povrchom alebo
plochou, používaná alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa
materiál tvoriaci túto plochu, ako aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo
budovy, vrátane akýchkoľvek základov. Zahŕňa RIP zariadenia, plochy a tabule, bežne známe
ako plagátovacie plochy, štíty, vývesné tabule, markízy, neónové, elektrické alebo osvetlené
tabule, RIP zariadenia akéhokoľvek druhu, na ktorých môže byť RIP správa natlačená alebo

namaľovaná, zvukovo reprodukovaná okrem rádia a televízie, ktoré budú označené
identifikačným znakom vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto zariadenia.
7. RIP plocha – označuje plochu alebo časť zariadenia vrátane otvorov a prázdnych plôch, na
ktorej je zobrazená RIP správa vrátane tých častí, ktoré majú dekoračnú či orámovaciu
(ohraničujúcu) funkciu.
8. Voľne stojace RIP zariadenie – je zariadenie, ktoré nie je žiadnym spôsobom ukotvené do
pevného podkladu a je umiestnené na jestvujúcej spevnenej ploche.
9. Samostatne stojace RIP zariadenie – je zariadenie (tzv. „A”), ktoré má samostatnú
konštrukciu a je z hľadiska stability alebo konštrukčnej bezpečnosti pevne spojené so zemou
alebo si jeho osadenie vyžaduje úpravu podkladu upevnením.
10. Veľkoplošné RIP zariadenie (VRIP) – o rozmeroch euro formátu a formátov od plochy
nad 12m2 ( napr. bilboard, bigboard, megaboard, ap.), osvetlené alebo neosvetlené, pohyblivé
resp. viacrozmerné
11. Vývesný štít – RIP zariadenie, ktoré označuje firemnú tabuľu s jej plochou, upevnenou na
zvislej stene budovy, pričom táto je rovnobežná so zvislou stenou budovy, alebo je na stenu
budovy kolmá.
12. Svetelné RIP zariadenie – neónové, krabicové, svetelné trubice a pod.
13. Pohyblivá svetelná alebo mechanická RIP tabuľa – znamená osvetlenú tabuľu s
automatickým prepínaním polôh „zapnuté“ – „vypnuté“, alebo s ilúziou pohybujúceho sa
svetelného obrazu a svetelného písma, alebo s mechanickým vyvolávaním pohybu na čelnej
ploche tabule, alebo obdobné na princípe zmeny obrazu.
14. City Light vitríny (ďalej len CLV) – reklamné nosiče, zvnútra osvetlené
15. RIP zariadenie na fasáde (tzv. wallboard) – reklamná plocha namaľovaná priamo na
fasáde budovy alebo banerová vode odolná plachta upevnená na fasádu, osvetlená,
neosvetlená alebo nesvietená
16. OIS – obecný informačný systém – je vyznačenie názvov námestí, ulíc, okrskov a
miestnych cieľov. Ako vybrané mestské ciele sú akceptované úrady štátnej správy, mestskej
samosprávy a objekty verejnoprospešného charakteru ( napr. radnica, okresný súd,
nemocnica, železničná stanica.) MIS sú samostatné objekty – multifunkčné stĺpy .
DRUHÁ ČASŤ
Povoľovanie a odstraňovanie RIP zariadení
§4
Povoľovanie RIP zariadení
1. RIP zariadenia podliehajú povoľovaciemu konaniu v zmysle ustanovenia zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení
neskorších predpisov, pokiaľ sú umiestňované na miestach viditeľných z verejného
priestranstva a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom .
2. Povolenie pre umiestnenie RIP zariadení vydá na základe žiadosti Obec Trstená na Ostrove
- odbor stavebný obecného úradu (povoľujúci orgán).
3. Žiadateľ musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo,
ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Rozhodnutie o povolení užívania
verejného priestranstva v prípadoch záberu verejného priestranstva , pozemku vo vlastníctve
Obce Trstená na Ostrove vydáva evidencie majetku obecného úradu.

§5
Odstránenie RIP zariadení
1. Odstránenie RIP zariadenia sa nariadi ak:
a) svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb a bezpečnosť cestnej premávky,
nevyhovuje estetickým kritériám,
b) osadenie RIP zariadenia sa uskutočnilo bez povolenia alebo v rozpore s ním,
c) povolenie stratilo platnosť
2. Náklady na odstránenie RIP zariadenia znáša vlastník zariadenia.
3. Pri odstránení RIP zariadenia Obec Trstená na Ostrove bude postupovať v zmysle § 88
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ).
TRETIA ČASŤ
Umiestňovanie RIP zariadení
§6
Všeobecné ustanovenia
1. RIP zariadenie nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať
verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a cestách, nad
prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, osvetlením alebo estetickým
vzhľadom.
2. Umiestnenie a prevádzka zariadenia nesmie na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a
verejnom priestranstve tvoriť prekážku.
3. RIP zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť
základné členenie priečelia a jeho významné detaily.
4. Maximálny počet informačných zariadení a dopravných značiek na stĺpoch verejného
osvetlenia môže byť 2 ks(štandardného rozmeru 0,8 x 1,2 m).
5.. RIP zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez mesto a pri miestnych komunikáciách
umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
6. RIP zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej
premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli
vodiča na križovatke.
7. Umiestnenie RIP zariadenia sa posudzuje predovšetkým z hľadiska jeho estetického
pôsobenia, bezpečnosti, funkčnosti a stability.
8. RIP zariadenia nie je možné umiestniť na objekty, ktoré sú v zozname národných
kultúrnych pamiatok, na pamätihodnostiach a v ich blízkosti.
9. Voľne stojace RIP zariadenie a RIP zariadenia na fasádach budov vo vybraných lokalitách
obce, môžu byť umiestnené tak, aby nerušili členenie priečelia a vzhľad objektu alebo jeho
dôležité detaily. Samostatne stojace RIP zariadenie nemôžu byť umiestnené v týchto
lokalitách .
10. RIP zariadenia, ktoré nie sú samostatne stojace, môžu byť umiestnené výhradne len na
oploteniach a na fasádach budov. Samostatne stojace zariadenia v zastavanom území obce
môžu byť umiestnené iba na parkoviskách, na okraji verejnej zelene , za oplotením
podnikových areálov.
11. RIP zariadenia v meste je možné umiestňovať len na dobu určitú, najviac na 4 roky v
závislosti od miery estetickej únosnosti a bezpečnosti v území. Architektonicko-estetické
hľadisko je zhodné s verejným záujmom.

12. Na území obce Trstená na Ostrove sa zavádza povinné označovanie veľkoplošných RIP
zariadení, a to bez ohľadu na vzťah ich prevádzkovateľa k nehnuteľnosti, na ktorej sú
umiestnené.
§7
Povinnosti vlastníka RIP zariadenia
1) Vlastník alebo prevádzkovateľ RIP zariadenia je povinný:
a) RIP zariadenie udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky
pôvodného určenia ( bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií )
b) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti meniť len so súhlasom
povoľujúceho orgánu.
c) zdemontovať RIP zariadenie po ukončení doby platnosti povolenia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Sankcie a kontrolná činnosť
§8
Sankcie
1. Za porušenie tohto VZN môže byť právnickej osobe a fyzickej osobe uložená pokuta podľa
osobitného zákona .
§9
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Trstená na Ostrove
vykonávajú poverení zamestnanci Obecného úradu Trstená na Ostrove.
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Prechodné ustanovenie
1. Týmto VZN nie je dotknutá platnosť povolení na umiestnení RIP zariadení vydaných pred
účinnosťou tohto VZN .
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Trstenej na Ostrove dňa 10.10.2013
a nadobúda účinnosť dňom 1. 11. 2013.
V Trstenej na Ostrove dňa 18. 09. 2013.
Helena Lelkesová
starosta obce

