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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh: „Opatrenia pre systémové riešenie reklamných, informačných a propagačných 
zariadení na území  mesta  Nitra“ 
s c h v a ľ u j e 
„Opatrenia pre systémové riešenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na 
území  mesta  Nitra“ 
u k l a d á 
prednostovi MsÚ v Nitre 
predkladať 
na zasadnutia MR správu o plnení opatrení pre systémové riešenie reklamných, informačných 
a propagačných zariadení na území  mesta  Nitra. 
 
 
 
                                                                                                               T: trvale – 1x ročne 
                                                                                                               K: MR                                                                                          
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ÚVOD: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením číslo 269/2013-MZ zo dňa 12.9.2013 uložilo prednostovi 
MsÚ v spolupráci s útvarom hlavného architekta a odborom stavebného poriadku vypracovať 
systémové riešenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Nitry. Na 
vypracovaní a posúdení koncepčného materiálu sa zúčastnili Odbor majetku a Útvar propagácie 
a cestovného ruchu MsÚ Nitra. Návrh materiálu bol konzultovaný s KPÚ Nitra 
 
1. PODKLADY:  
Základný podklad materiálu tvorí  Koncepcia umiestňovania reklamných informačných 
a propagačných zariadení na území mesta Nitra schválená Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 171/2008-MZ zo dňa 15.5.2008   
 
Ďalšie podklady: 
Informácie a podklady poskytnuté príslušným stavebným úradom 
Správa o kontrole RIP zariadení na území mesta Nitry vypracovaná Útvarom hlavného kontrolóra 
 
2. CIELE:  
Hlavným cieľom systémového riešenia  je stanoviť opatrenia a postup Mesta Nitra pri umiestňovaní 
reklamných informačných a propagačných zariadení (ďalej len RIP zariadení) na území mesta v súlade 
so zámermi napĺňania urbanistickej a dopravnej koncepcie podľa schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie, zámermi ochrany prírody a krajiny, životného prostredia a ochrany pamiatkových 
hodnôt.   
Zámerom vypracovaného materiálu je prehodnotiť: 
1. Vhodnosť umiestňovania určitých typov RIP zariadení v jednotlivých  lokalitách - zónach mesta 
a stanoviť regulatív  prípustnosti a neprípustnosti umiestňovania RIP zariadení  s následným 
priemetom do príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. Účelom opatrenia je  usmerňovať 
umiestňovanie veľkoplošných RIP zariadení do lokalít mimo centrálnu mestskú zónu, priestory 
širšieho centra mesta a obytné územia. 
2. Nájomné zmluvy uzatvorené Mestom Nitra pre účely umiestnenia RIP zariadení  z hľadiska doby 
trvania nájmu a uzatváranie zmlúv pre umiestnenie nových  RIP zariadení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Nitra. Opatrenie umožní limitovať dobu trvania povolenia RIP zariadení a odstrániť 
konflikty pri zámeroch dostavby resp. prestavby území trvalými stavbami v súlade 
s územnoplánovacou dokumentáciou.  
3. Podmienky pre umiestňovanie RIP zariadení a označení prevádzok na objektoch a oploteniach 
areálov v jednotlivých zónach so zámerom odstránenia  typového a rozmerového nesúladu 
s následným priemetom regulatívov do príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. 
4. Cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie v rámci jednotlivých konaní o povolení RIP 
zariadení umiestnenie existujúcich zariadení a návrhy na umiestnenie nových zariadení z hľadiska 
zámerov koncepcie dopravy v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie a príslušných 
platných právnych predpisov. Zámerom opatrenia je limitovať dobu trvania zariadení za účelom 
odstránenia konfliktov pri príprave rekonštrukcie a úprav parametrov miestnych komunikácií, 
dostavby resp. prestavby území trvalými stavbami vyžadujúcimi riešenie dopravného  napojenia  
v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.  
 
3. Analýza stavu: 
 V súčasnosti  je  na území  Nitra povolených 812 ks reklamných zariadení 
V súčasnosti  zistený počet nepovolených RIP zariadení  je 406 ks 
Prehľad stavu  povolených RIP zariadení  viď. Príloha č. 4 
 
Typy reklamných informačných a propagačných zariadení nachádzajúcich sa  na území mesta: 
- Billboardy 
- Bigboardy 
- Citylighty 
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- PVC plachty 
- Veľkoplošné obrazovky 
- Totemy 
- Iné /vývesné štíty, reklamné kubusy, reklamné tabule na oplotení  a objektoch, informačné  
  zariadenia na verejnom osvetlení .../ 
 

 
Billboard 
 

 
Bigboard 
 

 
Citylight 
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PVC plachta                                    Veľkoplošná obrazovka             Totem 
 
 
Lokality umiestňovania RIP zariadení v zmysle schválenej Koncepcie umiestňovania 
reklamných informačných a propagačných zariadení na území mesta Nitra uznesením MZ 
č. 171/2008-MZ zo dňa 15.5.2008   
 
Podľa schválenej koncepcie bolo územie mesta rozdelené do nasledovných zón podľa funkcie 
a významu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta. 
 
ZÓNA I     MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA  

           Pre umiestnenie RIP zariadení a označení prevádzok z hľadiska polohy a architektonického  

             stvárnenia  v zóne, na národných kultúrnych pamiatkach a pamiatkovo chránených  

             objektoch je potrebný súhlas  štátneho orgánu príslušného pre  ochranu pamiatok, ktorým  

             je Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Na území sú v prevažnej miere umiestnené informačné  

             zariadenia a označenia  prevádzok riešené vývesnými štítmi. 

 
 
ZÓNA II    MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA 

           Pre umiestnenie RIP zariadení a označení prevádzok z hľadiska polohy a architektonického  

             stvárnenia  v zóne, je potrebný súhlas štátneho orgánu príslušného pre  ochranu  

             pamiatok, ktorým je Krajský pamiatkový úrad  v Nitre. V území sú umiestnené veľkoplošné    

             reklamné zariadenia typu billboard, PVC plachty na objektoch, veľkoplošné obrazovky,  

             reklamné kubusy /trojhrany, štvorhrany/   a citylighty. Veľkoplošné RIP zariadenia pôsobia   

             svojimi rozmermi rušivo vo vzťahu k  historickej zástavbe a mestskému mobiliáru.   

             Dodatočné umiestnenie RIP zariadení v priestore pešej zóny narúša  pôvodný výtvarný  

             zámer.  Označenia prevádzok sú riešené prevažne formou tabúľ upevnených na  

             objektoch v menšej miere plastickým písmom a vývesnými štítmi. Reklama a označenia  

             prevádzok na objektoch  nie sú tvarovo, rozmerovo, materiálovo a umiestnením na   

            objekte zosúladené.  
 
 
ZÓNA III   INTRAVILÁN - zastavané alebo k súvislému zastavaniu určené územie mesta  
                   podľa platného ÚPN mesta Nitra  
                 Na území širšieho centra mesta a popri hlavných obslužných komunikáciách  
                   v obytných územiach sú umiestnené všetky typy veľkoplošných RIP zariadení.  
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                   V obytných územiach, v kontakte s areálmi univerzít, intaktnými plochami zelene  
                   a pod. pôsobia rušivo svojím komerčným charakterom a architektonickým  
                   výrazom. 
ZÓNA IV   Územie plôch priemyslu a skladového hospodárstva, obchodných centier – tzv.  
                 obchodných reťazcov a plôch obslužno-výrobných prevádzok podľa platného UPN 
                 mesta Nitra ako i parkovísk pri športových zariadeniach a pod, 
                 V lokalitách sú sústredené RIP zariadenia popri hlavných komunikáciách. Uplatňujú  
                 sa všetky typy reklamných zariadení a najmä  PVC plachty a reklamné tabule na  
                 budovách a oplotení areálov. RIP zariadenia a označenia prevádzok nie sú tvarovo  
                 rozmerovo, materiálovo a umiestnením zosúladené. V týchto lokalitách evidujeme  
                 najväčší počet nepovolených RIP zariadení typu PVC plachty a reklamné tabule na  
                 objektoch a oploteniach z dôvodu častejšej obmeny prevádzok v jednotlivých  
                 areáloch. 
ZÓNA V    EXTRAVILÁN – lokality  mimo zastavaného územia alebo určeného na súvislé  
                 zastavanie podľa platného ÚPN mesta Nitra  
                   V území sú umiestnené RIP zariadenia typu billboard a bigboard popri zberných  
                   miestnych komunikáciách, štátnych cestách I a II triedy a rýchlostnej komunikácii.  
                   Zariadené sú umiestnené na základe výnimky z ochranného pásma komunikácie  
                   príslušným  cestným správnym orgánom – Okresný úrad v Nitre, Odbor cestnej  
                   dopravy  a pozemných komunikácií a súhlasného stanoviska orgánu ochrany  
                   prírody a krajiny – Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 
 

4. PREHODNOTENIE UMIESTŇOVANIA TYPOV RIP ZARIADENÍ V JEDNOTLIVÝCH   
     ZÓNACH MESTA A STANOVENIE REGULATÍVOV: 

4.1. ZÓNA I -  MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA  
                           Územie vymedzené v grafickej prílohe  č. 1 

 

Prípustné RIP zariadenia: 
1. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm 
2. Vývesné štíty na objektoch 
a) Osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemia a v minimálnej výške  
     2200 mm nad úrovňou terénu ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu. 
b) Propagovať iba prevádzky umiestnené v danom objekte 
c)  Pre viacero prevádzok sídliacich v objekte povoliť iba jeden spoločný vývesný štít 
d) Návrh riešenia z hľadiska veľkosti, tvaru, materiálového riešenia  a umiestnenia na objekte  
     odsúhlasiť s KPÚ v Nitre 

Neprípustné RIP zariadenia: 
1. Billboardy 
2. Bigboardy 
3. PVC plachty a tabule na oplotení,  zábradliach a fasádach budov 
4. Veľkoplošné obrazovky  
5. Reklamné kubusy, trojhrany, štvorhrany 
6. „A“ pilóny vo verejných priestoroch  
     /súvisiaca úprava VZN č.12/2012 o miestnych daniach a poplatkoch/ 
 

4.2. ZÓNA II - MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA 
                            Územie vymedzené v grafickej prílohe  č. 1 
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Prípustné  RIP zariadenia: 
1. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm 
2. Vývesné štíty na objektoch 
a) Osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemia a v minimálnej výške  
     2200 mm nad úrovňou terénu ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu. 
b) Propagovať iba prevádzky umiestnené v danom objekte 
c)  Pre viacero prevádzok sídliacich v objekte povoliť iba jeden spoločný vývesný štít 
d) Návrh riešenia z hľadiska veľkosti, tvaru, materiálového riešenia  a umiestnenia na objekte  
     odsúhlasiť s KPÚ v Nitre 

 
Neprípustné RIP zariadenia: 
1. Billboardy 
2. Bigboardy 
3. PVC plachty a tabule na oplotení, zábradliach a fasádach budov  
    /mimo vyznačených lokalít nákupných centier – príloha č.3/ 
4. Veľkoplošné obrazovky /mimo vyznačených lokalít nákupných centier – príloha č.3/ 
5. Reklamné kubusy, trojhrany, štvorhrany 
6.  „A“ pilóny vo verejných priestoroch  
     /súvisiaca úprava VZN č.12/2012 o miestnych daniach a poplatkoch/ 

 

 
4.3. ZÓNA III – INTRAVILÁN - zastavané alebo k súvislému zastavaniu určené územie   
                           mesta podľa platného ÚPN mesta Nitra  
                             Územie vymedzené v grafickej Prílohe č. 2 
 
V rámci zóny vyčleniť koridory ulíc v polohe ktorých sa stanovia prípustné a neprípustné 
RIP zariadenia s následným priemetom do príslušnej územnoplánovacej dokumentácie: 
 
- Štefánikova tr. v predlžení Novozámocká ul. po križovatku s Cabajskou ul. 
- Štúrova ul. vrátane kruhovej križovatky v predlžení   Tr. A. Hlinku po križovatku s Levickou  
  ulicou 
- ul. Janka Kráľa, Schurmanová ul, Mostná, Napervilská, Chrenovská  
   po križovatku so Zlatoraveckou ul. 
- ul.  Slančíkovej, Akademická ul., Výstavná po križovatku s Dlhou ul. 
- ul. Dlhá po križovatku so Sadovou ul. 
- ul. Braneckého, Hviezdoslavova trieda 
- ul. Kmeťová v úseku po Viničky 
- ul. Dolnočermánska 
- ul. Dobšinského, Jelenecká ul. po ul. Martinská dolina 
- ul. Dolnozoborská 

 
Prípustné RIP zariadenia: 

1. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm 
2. Vývesné štíty 
a) Osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemia a v minimálnej výške  
     2200 mm nad úrovňou terénu ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu. 
b) Propagovať iba prevádzky umiestnené v danom objekte 
c)  Pre viacero prevádzok sídliacich v objekte povoliť iba jeden spoločný vývesný štít 
3. Informačné zariadenia na verejnom osvetlení v jednotných rozmeroch 1250 x 300 mm 
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Neprípustné RIP zariadenia: 
1. Billboardy  
2. Bigboardy 
3. PVC plachty a reklamné tabule na oplotení, zábradliach a fasádach budov  /mimo priestoru  
    nákupných  centier/ 
4. Veľkoplošné obrazovky /mimo priestoru nákupných centier/ 
5. Totemy 
6. reklamné kubusy, trojhrany, štvorhrany 
7. „A“ pilóny vo verejných priestoroch       
   /súvisiaca úprava VZN č.12/2012 o miestnych daniach a poplatkoch/ 
 

4.4. ZÓNA IV – územie plôch priemyslu a skladového hospodárstva, obchodných  

        centier  tzv. obchodných reťazcov a plôch obslužno-výrobných prevádzok  

        parkovísk pri športových areáloch podľa platného UPN mesta Nitra  

        Príloha č. 3 

Prípustné  RIP zariadenia: 
1. Billboardy o rozmeroch  5100 x 2400 mm vo vzájomných rozostupoch min. 50 m 
   /súvisiaca úprava VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta / 
2. PVC plachty na fasádach budov a oplotení v rámci areálov prevádzok 
    / viaceré RIP zariadenia na jednom objekte riešiť v jednotných rozmeroch a materiálovom  
    vyhotovení/ 
3. Veľkoplošné obrazovky  
4. Totemy 
5. reklamné kubusy, trojhrany, štvorhrany 
6. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm 
7. Vývesné štíty 
    a) Osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemia a v minimálnej výške  
     2200 mm nad úrovňou terénu ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu. 
     b) Propagovať iba prevádzky umiestnené v danom objekte 
     c)  Pre viacero prevádzok sídliacich v objekte povoliť iba jeden spoločný vývesný štít 
8. Informačné zariadenia na verejnom osvetlení v jednotných rozmeroch 1250 x 300 mm 
 
Neprípustné RIP zariadenia: 
1. Bigboardy 
2. PVC plachty a tabuľky na zábradliach popri komunikáciách  a mostoch 
3. „A“ pilóny vo verejných priestoroch       
    /súvisiaca úprava VZN č.12/2012 o miestnych daniach a poplatkoch/ 
 

 

4.5.  ZÓNA V – extravilán – lokality  mimo zastavaného územia alebo určeného na  

         súvislé zastavanie podľa platného ÚPN mesta Nitra  

Prípustné RIP zariadenia: 
1. Billboardy o rozmeroch 5100 x 2400 mm vo vzájomných rozostupoch min. 100 m  
/súvisiaca úprava VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta / 
2. Bigboardy vo vzájomných rozostupoch min. 200 m 
3. PVC plachty na fasádach budov a oplotení v rámci areálov prevádzok 
    / viaceré RIP zariadenia na jednom objekte riešiť v jednotných rozmeroch a materiálovom  
    vyhotovení/ 
4. Totemy 
5. Informačné zariadenia na verejnom osvetlení v jednotných rozmeroch 1250 x 300 mm 
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Neprípustné RIP zariadenia: 
1. PVC plachty a tabuľky na zábradliach popri komunikáciách  a mostoch 

    
5. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE UMIESTŇOVANIE RIP ZARIADENÍ 

   Rozhodnutie o povolení RIP zariadenia sa vydáva na dobu určitú, na obdobie vyjadrené  
   v nájomnej zmluve, alebo obmedzené Záväzným stanoviskom dotknutého orgánu štátnej  
   správy. RIP zariadenie na ktoré uplynula platnosť povolenia sa považuje za nepovolené  
   zariadenie. Pred uplynutím lehoty jeho platnosti je možné na základe novej žiadosti  
   požiadať o nové povolenie. Vlastník RIP zariadenia povoleného na území mesta zariadenie 
   označí údajmi spôsobom určeným v rozhodnutí z dôvodu identifikácie zariadenia.  

 

6. OZNAČENIA PREVÁDZKARNE 

    Označenia prevádzkarne sa v zmysle § 2 zákona  o reklame nepovažuje za reklamu a teda  
    ani za reklamné zariadenie.  Z uvedeného dôvodu označenia prevádzkarne nepodliehajú  
    povoľovaniu v zmysle  § 71 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. 
    Pre označenie prevádzok na území mesta sa stanovujú regulatívy s následným priemetom  
    do príslušnej územnoplánovacej dokumentácie: 
1. Na fasádach objektov sa môžu umiestňovať len označenia prevádzok sídliacich v objekte  
    formou priestorového písma alebo tabuliek komplexne pre všetky prevádzky v jednotnej  
    dizajnovej a materiálovej úprave pre celý objekt alebo areál. 
2. Označenia prevádzok umiestňovať iba v časti parteru objektu v kontexte s architektúrou 
    respektíve historickou hodnotou objektu. 
3.  Grafický návrh spôsobu riešenia – veľkosť, tvar, materiálové  riešenie a umiestnenie  
     v parteri objektu odsúhlasiť na Útvare hlavného architekta MsÚ v Nitre, v územiach  
     s pamiatkovou  ochranou doložiť ako súčasť návrhu vyjadrenie KPÚ v Nitre. 

 
7. NÁVRH OPATRENÍ   
 
7.1.  Umiestňovanie RIP zariadení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra 
 
7.1.1. Existujúce RIP zariadenia 

   a. Prehodnotiť nájomné zmluvy na umiestnenie neprípustných RIP zariadení v jednotlivých  
       zónach. Podkladom bude vyjadrenie ÚHA z územného hľadiska.  

    Zabezpečí: Odbor majetku, Útvar hlavného architekta 
    Termín:  Priebežne 
    Kontrola: Ročne 
b. Nájomné zmluvy na prípustné RIP v jednotlivých zónach utvárať na bobu určitú 
     max. 3 roky.  Podkladom bude vyjadrenie  ÚHA z územného hľadiska. 
     Zabezpečí: Odbor majetkový, Útvar hlavného architekta 
     Termín:  Priebežne 
     Kontrola: Ročne 
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7.1.2. Nové RIP zariadenia 
     Neuzatvárať nové nájomné zmluvy na umiestnenie RIP zariadení na pozemkoch Mesta 
     Nitra 
     Zabezpečí: Odbor majetku 
     Termín:  Priebežne 
     Kontrola: Ročne 
 

7.2. Umiestňovanie RIP zariadení na súkromných pozemkoch 
 
7.2.1. Existujúce RIP zariadenia 
    Prehodnotiť umiestnenie a dobu trvania existujúcich RIP zariadení v rámci konaní o    
    povolení z hľadiska  zámerov koncepcie dopravy v zmysle schválenej územnoplánovacej   
    dokumentácie a príslušných právnych predpisov  na podklade záväzného stanoviska  
    cestného správneho orgánu pre miestne komunikácie 
    Zabezpečí: Referát dopravy a cestného hospodárstva ÚHA 
    Termín:  Priebežne 
    Kontrola: Ročne 
    
7.2.2. Nové RIP zariadenia 
     Posúdiť žiadosti na umiestnenie nových RIP zariadení z hľadiska zámerov koncepcie  
     dopravy  v zmysle schválenej územnoplánovacej  dokumentácie, príslušných právnych  
     predpisov na podklade záväzného stanoviska cestného správneho orgánu pre miestne  
     komunikácie 
     Zabezpečí: Referát dopravy a cestného hospodárstva ÚHA 
     Termín:  Priebežne 
     Kontrola: Ročne 

 

7.3. Stanovenie regulatívov pre umiestňovanie RIP zariadení na území mesta 

    Útvar hlavného architekta v rámci aktualizácie príslušnej územnoplánovacej dokumentácie     
    zabezpečí zapracovanie  návrhu regulačných opatrení pre umiestňovanie a architektonické  
    stvárnenie RIP zariadení a označení prevádzok na území mesta Nitra 
    Zabezpečí: Útvar hlavného architekta 
    Termín:  Podľa rozhodnutia MZ v Nitre o aktualizácii ÚPD 
    Kontrola: Ročne 
 

7.4. Informačný systém RIP zariadení na území mesta 
     Mesto Nitra pre potreby evidencie, lokalizácie, povoľovania a následnej kontroly RIP zariadení  
     zabezpečí  obstaranie vytvorenia  Informačného systému RIP zariadení. 
     Zabezpečí: Útvar hlavného architekta 
     Termín:  2015 
     Kontrola: Ročne 
 

7.5. Kontrola RIP zariadení na území mesta 
     Pre potreby stáleho zabezpečenie kontroly RIP zariadení formou štátneho stavebného dohľadu  
    v zmysle § 98 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vytvoriť pracovné  
    miesto na Útvare hlavného architekta 
     Zabezpečí: Prednosta MsÚ v Nitre 
     Termín:  do 31.3.2014 
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Zoznam príloh: 

- Príloha č. 1  Vymedzenie Mestskej pamiatkovej rezervácie a pamiatkovej zóny 

- Príloha č. 2  Lokality nevhodné pre umiestňovanie reklamných zariadení 

- Príloha č. 3  Navrhované centrá reklám 

- Príloha č. 4  Prehľad povolených RIP zariadení 
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Dôvodová správa 
 
 
       Vypracovanie materiálu „Opatrenia pre systémové riešenie reklamných, informačných a 
propagačných zariadení na území  mesta  Nitra“ bolo uložené prednostovi MsÚ v Nitre 
uznesením MZ číslo 269/2013-MZ zo dňa 12.9.2013. 
        Hlavným cieľom a dôvodom vypracovania opatrení pre systémové riešenie RIP zariadení  
je stanoviť  postup Mesta Nitra pri umiestňovaní reklamných informačných a propagačných 
zariadení (ďalej len RIP zariadení) na území mesta v súlade so zámermi napĺňania 
urbanistickej a dopravnej koncepcie podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 
zámermi ochrany prírody a krajiny, životného prostredia a ochrany pamiatkových hodnôt 
a v súlade s platnými právnymi prepismi. 
       Úlohou opatrení v zmysle vypracovaného materiálu je umožniť zabezpečenie napĺňania 
Koncepcie  umiestňovania reklamných informačných a propagačných zariadení na území 
mesta Nitra schválenej Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 171/2008-MZ zo dňa 
15.5.2008 z hľadiska platnej legislatívy.   
       MR v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28.1.2014 prerokovala Návrh: „Opatrenia pre 
systémové riešenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území  mesta  
Nitra“ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť „Opatrenia pre systémové 
riešenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území  mesta  Nitra“ 
 
 
 

 

 

 


