VZN Mesta Svit č. 5/2020
platnosť: od 28.02.2020
účinnosť: od 14.03.2020

Ruší predpis:

VZN č. 3/2012 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení
na území mesta zo dňa 26.01.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných,
informačných a propagačných zariadení na území mesta
Svit
č. 5/2020
Mesto Svit na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa
§ 4 ods. 1, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
Základné ustanovenia
§1
Účel VZN
1.

Toto VZN upravuje podmienky umiestňovania a prevádzkovania reklamných, informačných a
propagačných zariadení (ďalej len RIP zariadenia) na území mesta Svit, ako aj úpravu postupu
a predpoklady uzatvárania nájomnej zmluvy s Mestom Svit, pričom týmto VZN nebudú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov o povoľovaní a umiestňovaní stavieb, teda najmä ustanovenia
zákona č.50/1967 Zb. stavebného zákona.

2.

Účelom a predmetom tohto VZN je aj:
a) zabezpečiť jednotný postup pri povoľovaní, umiestňovaní a odstraňovaní reklamných,
informačných a propagačných zariadení na území mesta,
b) stanoviť práva a povinnosti všetkých subjektov v procese umiestňovania a odstraňovania
reklamných, informačných a propagačných zariadení,
c) týmto VZN sú povinné sa riadiť všetky právnické a fyzické osoby, ktoré chcú umiestniť
reklamné zariadenie na území mesta Svit, ako aj osoby zúčastňujúce sa na povoľovaní
umiestnenia reklamného zariadenia. Nariadenia o reklame a ich postup pri povoľovaní
umiestnenia reklamy musia byť uvedené do súladu s týmto VZN.
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Článok 2
Umiestňovanie, povoľovanie a odstránenie RIP zariadení
§2
Umiestňovanie RIP zariadení
1.

RIP zariadenia sa môžu umiestňovať na stavbách, pozemkoch, stĺpoch verejného osvetlenia,
autobusových zastávkach s určenou reklamnou plochou pri rešpektovaní osobitných právnych
predpisov a podmienok určených ich správcami a vlastníkmi.

2.

V prípade umiestňovania zariadení na budovách a pozemkoch vo vlastníctve Mesta Svit je
žiadateľ povinný uzatvoriť s Mestom Svit nájomnú zmluvu. Inak povolenie nebude vydané.

3.

RIP zariadenie nesmie svojim vyhotovením a umiestnením rušiť vzhľad mesta a okolia, ohrozovať
verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad
prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom alebo osvetlením a tiež nesmie
odpútavať pozornosť účastníkov cestnej premávky.

4.

Pri osádzaní reklamných plôch a zariadení je potrebné klásť dôraz na ich estetický vzhľad v
nadväznosti na prostredie a architektúru. Zariadenie umiestnené na budove musí byť
prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily.

5.

Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa môžu umiestňovať iba RIP
zariadenia do rozmeru šírka 800 x výška 1200 mm a zároveň nesmú zasiahnuť do prejazdného
profilu pozemnej komunikácie, pričom spodná hrana tabule musí byť minimálne vo výške 4m od
úrovne terénu. Na jeden stĺp verejného osvetlenia je možné umiestniť najviac dve RIP zariadenia.
RIP zariadenia sa pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. a zákona o
pravidlách cestnej premávky č. 8/2009 Z.z., pričom ich vyhotovenie nesmie byť v reflexnom
povrchovom vyhotovení.

6.

RIP zariadenia na cestách alebo v ich ochranných pásmach je možné umiestniť len na základe
súhlasu príslušného cestného správneho orgánu, ktorému predchádza schválenie na Okresným
dopravným inšpetkorátom OR PZ v Poprade.

7.

RIP zariadenie sa môže umiestniť až po vydaní povolenia na jeho umiestnenie príslušným
orgánom s vymedzením oprávnenej osoby k osadeniu RIP zariadenia, ktorou je v prvom rade
správca verejného osvetlenia, budovy a pod., avšak na náklady žiadateľa.

8.

Samostatne stojace zariadenia musia byť na kovovej konštrukcii, ktorá musí spĺňať všetky
bezpečnostné, legislatívne a normalizačné podmienky vrátane zavetrovania.
§3
Povoľovanie RIP zariadení

1.

Povolenie pre umiestnenie RIP zariadení vydáva Mesto Svit na žiadosť majiteľa nehnuteľnosti, na
ktorej má byť zariadenie umiestnené alebo na žiadosť majiteľa RIP zariadenia, ktorý má súhlas
od majiteľa nehnuteľnosti.

2.

K umiestneniu RIP zariadení na komunikáciách a v ich ochrannom pásme podáva vyjadrenie
príslušný cestný správny orgán a správca komunikácie. Ak by RIP zariadenie mohlo ovplyvniť
plynulosť alebo bezpečnosť cestnej premávky, k jeho umiestneniu podáva vyjadrenie PZ SR.

3.

K umiestneniu RIP zariadení na stĺpoch verejného osvetlenia a trakčných stožiaroch podáva
vyjadrenie správca stĺpa alebo stožiara.

4.

Pokiaľ tak ustanovuje osobitný predpis, je k umiestneniu RIP zariadenia potrebný súhlas alebo
vyjadrenie aj iných orgánov alebo inštitúcií.
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5.

Povolenie pre RIP zariadenie sa vydáva na dobu určitú, max. tri roky, pričom môže byť pred
uplynutím jeho platnosti na základe písomnej žiadosti vydané povolenie na ďalšiu dobu, max.
však na tri roky.

6.

Každé povolenie na umiestnenie RIP zariadenia musí mimo všeobecných náležitostí obsahovať:
a) uloženie povinnosti dodržiavať pokyny stanovené v záväzných vyjadreniach dotknutých
orgánov a inštitúcií,
b) podmienky údržby zariadenia,
c) dobu, na ktorú sa povolenie vydáva,
d) ustanovenia o odstránení zariadenia po uplynutí doby, na ktorú bolo povolenie vydané,
e) ďalšie podmienky prevádzkovania reklamy podľa okolností viažucich sa na konkrétne
zariadenie.

7.

Vlastník alebo prevádzkovateľ RIP zariadenia je povinný:
a) disponovať povolením na príslušné zariadenie,
b) oznámiť ukončenie stavby,
c) RIP zariadenie udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky
pôvodného určenia (bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií),
d) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti meniť len so súhlasom
povoľujúceho orgánu,
e) demontovať RIP zariadenie po ukončení doby platnosti alebo strate aktuálnosti. Pokiaľ tak
neurobí, mesto odstráni RIP zariadenie na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa,
f) nepovolené RIP zariadenie dá mesto Svit odstrániť na náklady vlastníka zariadenia.

8.

Vlastník nesmie zariadenie prenajímať alebo zapožičiavať na reklamné účely inej osobe, ak to nie
je uvedené v podmienkach povolenia.
§4
Poplatky za RIP zariadenia

1.

Vydanie povolenia na umiestnenie zariadenia sa spoplatňuje správnym poplatkom podľa zákona
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2.

Sadzba nájomného za umiestnenie reklamného zariadenia je uvedená v Zásadách hospodárenia
s majetkom Mesta Svit činných v čase vydania povolenia.

3.

Sadzby nájomného uvedené v ods. 2 sú stanovené ako minimálne. Horná hranica nájomného nie
je určená.

4.

Od poplatkov sú oslobodené nasledovné zariadenia:
a) označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku pri uličných, požiarnych,
dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a
poštových schránok,
b) pouličné dekorácie, dočasné transparenty, visiace transparenty (stuhy) a podobné neziskové
reklamné zariadenia,
c) reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch - reklamy na ploche vnútorných výkladov,
d) vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch, či v iných uzatvorených
priestranstvách,
e) označenie prevádzky,
h) označenie stavby.

5.

RIP zariadenia na užívanie ktorých nie je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu:
a) označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku pri uličných, požiarnych,
dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a
poštových schránok.
b) pouličné dekorácie, dočasné transparenty, visiace transparenty (stuhy) a podobné neziskové
reklamné zariadenia,
c) reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch - reklamy na ploche vnútorných výkladov.
d) vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch,
e) označenie prevádzky,
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f) označenie stavby.
§5
Odstránenie RIP zariadenia
1.

Odstránenie RIP zariadenia môže nariadiť príslušný orgán, ak:
a) zariadenie svojim stavom ohrozuje bezpečnosť chodcov, cestnej premávky alebo svojou
prevádzkou ruší okolie nad prípustnú mieru stanovenú príslušnými normami alebo je
umiestnené v rozpore s technickými a inými podmienkami ustanovenými osobitnými predpismi
alebo ohrozuje mravnosť,
b) zariadenie je umiestnené bez povolenia, súhlasu vlastníka alebo správcu objektu, na ktorom
je umiestnené alebo bez vyjadrenia kompetentných orgánov štátnej správy, inštitúcií, prípadne
iných vyjadrení vyplývajúcich z platných predpisov, alebo v rozpore s nimi,
c) zriaďovateľ nedodržiava podmienky určené v povolení k umiestneniu reklamy, alebo po
vydaní povolenia vykonal na RIP zariadení zmeny bez ich oznámenia orgánom a inštitúciám
podľa § 3 tohto VZN,
d) zriaďovateľ neodstránil RIP zariadenie v lehote určenej v povolení.

2.

Odstránenie RIP zariadenia podľa ods. 1 bude vykonané na náklady vlastníka zariadenia alebo
jeho prevádzkovateľa.
Článok 3
Kontrola a sankcie
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) stavebný úrad,
b) mestský úrad (poverení zamestnanci),
c) mestská polícia.
§7
Sankcie

1)

Kto koná v rozpore so stavebným poriadkom a dopúšťa sa priestupku v zmysle § 105 a § 106
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, môže mu byť príslušným správnym
orgánom uložená pokuta vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom.

2)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže byť
uložená pokuta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
§8
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

1.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje MsZ mesta Svit 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

2.

Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 07.02.2020 a zvesené dňa 27.02.2020. Toto
VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 27.02.2020
uznesením č. 40/2020.

3.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Svit č. 3/2012 o umiestňovaní informačných,
reklamných a propagačných zariadení na území mesta zo dňa 26.01.2012.
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§9
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 14. marcom 2020.

Vo Svite dňa 28.02.2020
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Doložky :
1. Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta
dňa : 07.02.2020

pečiatka

podpis: .................................

2. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta
dňa : 28.02.2020

pečiatka

podpis: .................................

3. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta
dňa : 16.03.2020

pečiatka

podpis: .................................

4. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť
dňa : 14.03.2020

pečiatka

podpis: .................................
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