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                        Mestské zastupiteľstvo – útvar hlavného kontrolóra 

 

                                                                            Správa  
                                                               o výsledku kontroly 
 
  V zmysle  ustanovenia  §  12,  ods.  2  zákona  č.  502/2001  Z.z.  o finančnej  kontrole 
a vnútornom  audite  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  a zákona  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  zmien  a doplnkov  a poverenia  č.  11/2013  zo  dňa  23.5.2013 
vykonali  Ing.  Kristína  Porubská  a Ing.  Beáta  Beniková,  referentky  kontroly  za  účasti  Ing. 
Františka Halmu, hlavného kontrolóra, Kontrolu jestvujúcich reklamných zariadení na území 
mesta  Nitry  a ich  porovnanie  s počtom  vydaných  rozhodnutí  o povolení  reklamných 
zariadení mestom Nitra ako správnym orgánom. 
 
Kontrolované obdobie: kontrola aktuálneho  stavu 
Kontrolovaný subjekt: útvar hlavného architekta 
Kontrola bola vykonaná od 27.5.2013 do 3.7.2013. 
 
Predmet kontroly:  

1. Porovnanie zoznamu reklamných zariadení s vydanými rozhodnutiami 
2. Fyzická kontrola reklamných zariadení na území mesta Nitry 

 
 
1.Porovnanie zoznamu reklamných zariadení s vydanými rozhodnutiami 

 
V zmysle  §  71  ods.  c  zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom 

poriadku  povolenie  stavebného  úradu  vyžadujú  informačné,  reklamné  a propagačné 
zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú 
spojené so stavbou alebo pozemkom. 

V súlade s § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a 
§ 55 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR zákona č. 532/2002 Z.z. bolo k 27.5.2013 
vydaných  491  rozhodnutí  o povolení  reklamného  zariadenia  a  72  rozhodnutí  o povolení 
informačného zariadenia na verejnom osvetlení.  
 
V zmysle  položky  62,  písm.  c    zákona  č.  286/2012  Z.z.  o správnych  poplatkoch,  poplatok 
žiadosti o povolenie  informačného  ,reklamného a propagačného zariadenia  je od 1.10.2012 
nasledovný: 
‐ do 15 m2 vrátane                     60 € 
‐ od 15 m2 do 40 m2 vrátane   200 € 
‐ nad 40 m2                               430 € 
 
 

Kontrolou  boli  porovnané  náhodným  spôsobom  vybrané  rozhodnutia  o povolení 
reklamných  zariadení  s údajmi  uvedenými  v zozname  reklamných  zariadení,  ktorý  bol 
poskytnutý útvarom hlavného architekta ku dňu 27.5.2013. 
Rozdiely zistené neboli. 
 



Kontrolné zistenie: 
Z predložených rozhodnutí o povolení reklamného zariadenia vyplýva, že mesto Nitra určuje 
okrem iného záväzné podmienky, v ktorých stanovuje povinnosť označiť reklamné zariadenia 
na  viditeľnom mieste  adresou  vlastníka  alebo  logom  firmy.   V týchto podmienkach nie  je 
uvedené  číslo  rozhodnutia,  príp.  poradové  číslo,  čo  znemožňuje  jednoznačnosť 
identifikácie pri fyzickej kontrole. 

 
2.Fyzická kontrola reklamných zariadení na území mesta Nitry 
 
  Útvar hlavného kontrolóra vykonal fyzickú kontrolu reklamných zariadení na základe 
zoznamu reklamných zariadení, ktorý bol vypracovaný útvarom hlavného architekta ku dňu 
 27.5.2013. Prekontrolované boli  tieto katastrálne územia: Nitra, Klokočina, Párovské Háje, 
Chrenová  Janíkovce,  Krškany,  Zobor,  Drážovce,  Mlynárce.  Kontrola  bola  zameraná  na 
významnejšie a dopravne vyťaženejšie miestne komunikácie a verejné priestranstvá, tak aby 
bola  zmapovaná  čo  najväčšia  časť  potencionálnych  reklamných  možností.  Je  možné,  že 
niektoré komunikácie v meste neboli kontrolou obsiahnuté, vzhľadom na časovú náročnosť 
a ekonomickú neefektívnosť.  
 
Fyzickou kontrolou boli zistené  tieto nepovolené  reklamné,  resp.  informačné   zariadenia 
(fotodokumentácia je prílohou):  
 
Cabajská cesta   – reklamné zariadenie spol. Izolfol  (obr. č.1) 
                           ‐  reklamné zariadenie   firmy Drevomont (obr. č. 2) 
                           ‐  reklamné rozhodnutia – 3 ks spol. Tami ( obr. č. 3, 4, 5) 
                           ‐ reklamné zariadenie ‐ Čárly ‐kŕmne zmesi ( obr. č. 6) 
                           ‐ reklamné zariadenie ‐ Nitrianske tlačiarne ( obr. č. 7) 
Tehelná ulica     – reklamné zariadenie  ‐ Abab ‐ výroba z nereze  ( obr. č. 8) 
                           ‐ reklamné zariadenie ‐ATP trade ‐ koloniálny a antický  
                            nábytok ( obr. č. 8) 
 
Golianova ulica   – reklamné zariadenie ‐Malbek ( obr. č. 9) 
                            ‐ reklamné zariadenie ‐Sylvia beauty salón ( obr. č. 9) 
                            ‐ reklamné zariadenie ‐Ťažné zariadenia ( obr. č. 10) 
                            ‐ reklamné zariadenie ‐ Zemné a výkopové práce ( obr. č. 10) 
                            ‐ reklamné zariadenie ‐ Ovocná pálenica ( obr. č. 11) 
                             ‐ reklamné zariadenie ‐ Exteriér ( obr. č. 12) 
                             ‐ reklamné zariadenie ‐ EKO – BRIM lišta ( obr. č. 13) 
                             ‐ reklamné zariadenie ‐  Super Mag ‐ filtračné zariadenia  
                               ( obr. č. 13) 
                             ‐ reklamné zariadenie – Veterinárna ambulancia ( obr. č. 13) 
 
Lukov dvor ‐         ‐ reklamné zariadenie ‐ stavebniny Jama trade ( obr. č. 14) 
                             ‐ reklamné zariadenie ‐spol. Bažant ( obr. č. 15) 
                             ‐ reklamné zariadenie – Eurookná Novák ( obr. č. 16) 
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Staničná ulica        – reklamné zariadenie ‐SOUDAL ( obr. č. 17) 
                               ‐ reklamné zariadenie ‐ Tuja smaragdová ( obr. č. 18) 
                               ‐ reklamné zariadenie ‐ spol. Mars Nitra ( obr. č. 19) 
 
Hviezdoslavova trieda – reklamné zariadenie ‐spol. Incodec  ( obr. č. 20) 
                                     ‐ reklamné zariadenie ‐ spol. Víno Nitra ( obr. č. 21) 
                                      ‐reklamné zariadenie ‐kozmetický salón  Alyša ( obr. č. 22) 
                                     ‐ reklamné zariadenie ‐ Nábytok na mieru ( obr. č. 23) 
                                     ‐ reklamné zariadenie ‐spol .BEAS ( obr. č. 23) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ spol. ESO STAV ( obr. č. 24) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ Predaj pozemkov ( obr. č. 24) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ spol. Bažant ( obr. č. 25) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ Kovács ( obr. č. 25) 
                                     ‐ reklamné zariadenie ‐spol. KVRP ( obr. č. 25) 
 
Šúdol ‐                          ‐ reklamné zariadenie ‐spol. Bažant ( obr. č. 26) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ Jamatrade ( obr. č. 26) 
 
Na Hôrke                     ‐  reklamné zariadenie ‐spol.  STAVOREX (obr. č. 27) 
 
Braneckého ul.             – reklamné zariadenie ‐spol. SUNDOOR ( obr. č. 28) 
                                      ‐ reklamné zariadenie – Bezpečnostné dvere ( obr. č. 29) 
           
Výstavná ulica              ‐ informačné zariadenie – stranu SaS ( obr. č. 30) 
                                      ‐ informačné zariadenia – 4 ks ‐ výstavy Agrokomplexu  
                                        ( obr. č. 31)                    
                                      
Hlohovecká cesta         – reklamné zariadenie ‐ spol. SAPELI ( obr. č. 32) 
                                      ‐ reklamné zariadenie ‐ Prima banka ( obr. č. 33) 
                                      ‐ reklamné zariadenie ‐ nábytok Halász ( obr. č. 34 
 
Parkovisko Metro         – reklamné zariadenie ‐9 ks spol. Akzent media (obr. č. 35 – 43)  
 
Parkovisko Baumax       – reklamné zariadenie ‐ Autobaterky (obr. č. 44) 
                                       ‐ reklamné zariadenia ‐Kalypso, Tenzu  ( obr. č. 44) 
                                       ‐ informačné zariadenie‐  MM reality ( obr. č. 44) 
                                       ‐ reklamné zariadenia ‐spol. BOWA – registračné pokladnice , 
                                                                              REALITY (obr. č. 45)  
 
Parkovisko Max             ‐ reklamné zariadenia ‐ 4 ks ‐   spol. ARDSYSTÉM ( obr. č.   46) 
                                       ‐ reklamné zariadenie‐ Výroba reklamy ( obr. č. 47) 
                                       ‐ reklamné zariadenie ‐Directreal Marko ( obr. č. 48) 
                                       ‐ informačné zariadenie – Záhradné centrum  
 
Jelenecká ulica              ‐ reklamné zariadenie – Potešenie ( obr. č. 50)    
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                                       ‐ reklamné zariadenie‐ 2 ks ‐ spol. Dynamik ( obr. č. 51) 
                                       ‐ reklamné zariadenie‐spol. INCODEC ( obr. č. 52) 
                                       ‐ reklamné zariadenie ‐ Vŕtanie studní ( obr. č. 52) 
                                       ‐ informačné zariadenie ‐Veterinárna ambulancia ( obr. č. 53) 
                                       ‐ informačné zariadenie ‐Penzión Tofi ( obr. č. 54) 
                                       ‐ informačné zariadenie‐ Autoopravovňa Blaha ( obr. č. 55) 
                                       ‐ reklamné zariadenie ‐spol. KVRP ( obr. č. 56) 
                                       ‐ informačné zariadenie‐ Zámok u grófa ( obr. č. 56) 
                                       ‐ informačné zariadenie ‐Realitná kancelária ( obr. č. 57) 
 
Dobšinského ulica          ‐ informačné zariadenie – Hotel Centrum ( obr. č. 58) 
                                       ‐ informačné zariadenie Penzión Zoborská ( obr. č. 59) 
                                       ‐ informačné zariadenie ‐Zámocká koruna ( obr. č. 60) 
                                       ‐ informačné zariadenie‐ Wasabi ( obr. č. 61) 
                                       ‐ reklamné zariadenie ‐ Výkup kovov a železa ( obr. č. 62) 
  
 Bratislavská cesta      ‐ reklamné zariadenie ‐ Planeo elektro ( obr. č. 63) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ Ruža ( obr. č. 64) 
                                     ‐ informačné zariadenie – Honda ( obr. č. 65) 
                                     ‐ reklamné zariadenie ‐Garážové brány    ( obr. č. 66) 
                                     ‐ reklamné zariadenie  ‐  Laufen, Rokur (obr. č. 67) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ Mefosport ( obr. č. 68) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Autosklo ( obr. č. 69) 
                                     ‐ informačné zariadenie – Kärcher, Gutman, Rempo, Bosch ( obr. č. 70) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Železiarstvo RAWTECH ( obr. č. 71) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Casino Nitra ( obr. č.72) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Veolia  ( obr. č. 73) 
                                     – reklamné zariadenie ‐ Dom farieb ( obr. č. 74)  
 
Drážovská cesta           ‐ reklamné zariadenie– Autohaus Hinca ( obr. č. 75) 
 
Párovska ulica              ‐ reklamné zariadenie – Predaj elektroniky ( obr. č. 76) 
 
Štúrová ulica                ‐ informačné zariadenie – BELLA svadobný salón ( obr. č. 77) 
 
Tr. A. Hlinku ( pri TJ Stavbár) – reklamné zariadenie‐ Arton ( obr. č. 78) 
 
Murgašova ulica            ‐ reklamné zariadenie ‐ Palivové drevo ( obr. č. 79) 
                                        ‐ reklamné zariadenie – Čárly ( obr. č. 80) 
 
Novozámocká ulica        ‐ reklamné zariadenie‐ Hotel  Motojas ( obr. č. 81) 
                                       ‐ reklamné zariadenie ‐ Vŕtanie studní ( obr. č. 81) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Stone design ( obr. č. 82) 
                                       ‐ reklamné zariadenie  ‐ Píla Retag – B (obr. č. 83) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – Eurowagen, Fabory, Autovia ( obr. č. 84) 
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                                       ‐ reklamné zariadenie – Predaj a pílenie farebných kovov ( obr.č.85) 
                                       ‐ reklamné zariadenie ‐ Stavebný materiál ( obr. č. 86) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Náhradné diely ( obr. č. 87) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Stavebné stroje ( obr. č. 88) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – Autoguma,  Autoservis ( obr. č. 89) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – MV Slovakia ( obr. č. 90) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Ekonomi ( obr. č. 91) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – 4 ks Ceram Design ( obr. č. 92) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – 2 ks‐ stavebné centrum ( obr. č. 93) 
                                       ‐ reklamné zariadenie ‐  6 ks – výroba reklamy ( obr. č. 94) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Búran hutný materiál ( obr. č. 95) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Martinex ( obr. č. 96) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – použité drevoobrábacie stroje ( obr. č. 97) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – BILLIK, Sklo porcelán, Zváračská škola,  
                                                                                   Drevoobrábacie stroje ( obr. č. 98) 
                                           ‐ reklamné zariadenia – Monte (Drevoobrábacie nástroje ( obr. č. 99) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Interval ‐interiérové štúdio ( obr. č. 100) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – Blachotrapez ( obr. č. 101) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – Kopírky, SVYP, HAMY ( obr. č. 102) 
                                       ‐ reklamné zariadenie‐ Špeciálna stavebná chémia, Prírodný 
                                                                             kameň,   Keramické obklady a dlažby ( obr. č. 103) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – Lindab, Výkup paliet, Private member, 
                                                                                Wohrle, Offensive ( obr. č. 104) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – MOREZ, Bezpečnostné kamerové systémy, 
                                                                                  Naceva ( obr. č. 105) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – 2 ks Kubala, Messer, Chillix, 2 ks Proma , 
                                                                                   Solar shop , Rothlehner( obr. č. 106) 
                                       ‐ reklamné zariadenie – veľkoobchod M+M ( obr. č. 107) 
                                           ‐ reklamné zariadenia – 4 ks – Maslen‐ plechové strechy ( obr. č. 108) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – Metalvis, LPG, Ručná autoumývareň  
                                                                                  ( obr. č. 109) 
                                      ‐ reklamné zariadenie – ROVA strešné krytiny ( obr. č. 110) 
                                      ‐ reklamné zariadenie – Čistiarne a úpravne vody ( obr. č. 111) 
                                      ‐ reklamné zariadenia ‐  Farby – Laky, Autolaky ( obr. č. 112) 
                                        ‐ reklamné zariadenie‐ Ramirent – stavebná mechanizácia (obr. č. 113) 
                                      ‐ reklamné zariadenia – 2 ks‐  EXTERIER, Zváracia technika  
                                                                                       ( obr. č. 114) 
                                      ‐ reklamné zariadenia – 4 ks ‐  A‐ lift s.r.o. ( obr. č. 115) 
                                      ‐ reklamné zariadenia – 22 ks – firmy Dynamik ( obr. č. 116) 
                                      ‐ reklamné zariadenia – Dvere ‐kovanie, RIBE Slovakia,  
                                                                            SEBN SK (obr. č. 117) 
                                      ‐ reklamné zariadenia‐ FARBY – LAKY, Kamenárstvo ( obr. č. 118) 
                                      ‐ reklamné zariadenia – Kachle a pece, Kaderníctvo ( obr. č. 119) 
                                      ‐ reklamné zariadenie – Bazény, vírivé vane ( obr. č. 120) 
                                      ‐ reklamné zariadenia – 4 ks‐ RM door, SAPELLI (obr. č. 121) 
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                                      ‐ reklamné zariadenie – JOJO stolárstvo ( obr. č. 122) 
                                      ‐ reklamné zariadenie – Železiarstvo ( obr. č. 123) 
                                      ‐ reklamné zariadenie – Žitný ( obr. č. 124) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – PSI HUBÍK, KD Garden, Autobenex ( obr. č. 125) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – FÓRY ( obr. č. 126) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – voda, vzduch, kanál, šachty ( obr. 127) 
                                     ‐ reklamné zariadenia – 4 ks – Medop ( obr. č. 128) 
                                     ‐ reklamné zariadenia‐  5 ks –Raček ( obr. č. 129) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – PCT Brusivo  ( obr. č. 130) 
                                      ‐reklamné zariadenia – hliníkové rebríky, plotové pletivá ( obr. č. 131) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – SAPELLI ( obr. č. 132) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – HORLE WIRE ( obr. č. 133) 
                                     ‐ reklamné zariadenia – NS ACM, Zmrzlina, HCA ( obr. č. 134) 
                                     ‐ reklamné zariadenia –Kúpeľnové štúdio Novabet, Bruk – Bet,  
                                                                             Glasscentrum ( obr. č. 135) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – Blachotrapez, Stavebniny Richtárik ( obr. č 136) 
                                     ‐ reklamné zariadenia – 2 ks Záhradné centrum Richtárik ( obr. č. 137) 
                                    ‐ reklamné zariadenie ‐  Privát Lienka ( obr. č. 138) 
                                    ‐ reklamné zariadenie – Veľkoobchod s textilom ( obr. č.  139) 
                                      ‐ reklamné zariadenia ‐  Klinker, Šindel, Penzión pri Mlyne ( obr. č. 140) 
                                     ‐ reklamné zariadenia – Toptrans EU, Klinker( obr. č. 141) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Medicalmetal ( obr. č. 142) 
                                     ‐ reklamné zariadenia – 2 ks ‐  akciové náradia ( obr. č. 143) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Kompresory, pneumatické náradie ( obr. č. 144) 
                                    ‐ reklamné zariadenia – IES, Empriria, Simex, Pipelife, Ivar – TT, 
                                                                          Santec ( obr. č. 145) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Tonex Baucentrum ( obr. č. 146) 
                                     ‐ reklamné zariadenie‐ Banka ( obr. č. 147) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – Stravovanie u Líšku ( obr. č. 148) 
                                    ‐  reklamné zariadenia ‐Píla Retag‐ B, Betonáreň, VST Group,  
                                                                          Píla –  predaj reziva ( obr. č. 149) 
                                    ‐ reklamné zariadenia – Nitrianske strojárne, Švec a spol., Výkup železa 
                                                                          VZV servis, Bazénia  gardénia, Medical Metal,  
                                                                          Ferona ( obr. č. 150)   
                                    ‐ reklamné zariadenia – VST Group, Pneuservis, Stavob ( obr. č. 151) 
                                    ‐ reklamné zariadenia – servis LKW, Enzyma, Topvet, Pneuservis,  
                                                                            Demos,  Atin, Nitros ( obr. č. 152)   
                                    ‐ reklamné zariadenie – manipulačná a zdvíhacia technika ( obr. č. 153)                               
                    
Párovská ulica           ‐ reklamné zariadenie ‐  ARDsystem ( obr. č. 154) 
                                   ‐ reklamné zariadenie ‐  MIREN ( obr. č. 155) 
                                   ‐ reklamné zariadenie – HAKER ( obr. č. 156) 
                                    
Štúrová ulica              ‐ reklamné zariadenie – RSC reklama ( obr. č. 157) 
                                   ‐ reklamné zariadenie ‐OTO ART ( obr. č. 158) 
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                                   ‐ reklamné zariadenie‐ ARDsystem ( obr. č. 159) 
                                    
Farská ulica                ‐ reklamné zariadenie –2 ks  BEAUTY Centrum ( obr. č. 160) 
                                   ‐ reklamné zariadenie ‐ ARDSYSTÉM ( obr. č. 161) 
                                   ‐ reklamné zariadenie – Euroawk  (obr. č. 162) 
                                   ‐ reklamné zariadenia –2 ks Nábytok u Brucknera ( obr. č. 163) 
                     
Ďurkova ulica             ‐ reklamné zariadenie – Parkety‐lišty ( obr. č. 164) 
                                   ‐ reklamné zariadenia – Centrum zdravia, KVRP, KORP, Elektroservis, 
                                                                           RH realitná kancelária, SAT TV servis ( obr. č. 165) 
                                    ‐ reklamné zariadenia – JIKA, Penzión PKO ( obr. č. 166) 
                                   ‐ reklamné zariadenie – WASABI ( obr. č. 167) 
Schurmanova ulica    ‐ reklamné zariadenie  ‐ MRKO  ( obr. č. 168) 
 
Dolnozoborská  ulica – reklamné zariadenie Hotel Tartuf ( obr. č. 169) 
                                   ‐ reklamné zariadenie – ARDSYSTÉM ( obr. č. 170) 
                                   ‐ reklamné zariadenie – Daniel K ( obr. č. 171) 
 
Šindolka                      ‐ reklamné zariadenie Volkswagen, Audi, BMW ( obr. č. 172) 
 
Dlhá ulica                   ‐ reklamné zariadenia – Firestone, SOLL, Fastrade, BARCA, 
                                                                          CS Betón ( obr. č. 173) 
                                   ‐ reklamné zariadenia – ADDA s.r.o., Metal – Impex ( obr. č. 174)  
                                   ‐ reklamné zariadenie – Rapsa ( obr. č.175) 
 
Janíkovce                    ‐ reklamné zariadenie – SOSTEAM ( obr. č. 176) 
                                    ‐ reklamné zariadenie – REMAX ( obr. č. 177) 
                                    ‐ reklamné zariadenie – MASLEN ( obr. č. 178) 
                                    ‐ reklamné zariadenie  ‐ atypické stolárske výrobky ( obr. č. 179) 
 
Drážovce                     ‐ reklamné zariadenia – Hertop, Exkluzív, Blachotrapez, Prekrytia 
                                                                           bazénov, Pemat ( obr. č. 180) 
                                    ‐ reklamné zariadenia – Ekodiel, Ytong, Tondach, Ceresit, Rigips, 
                                                                           Bramac, Rockwool, Baumit ( obr. č. 181) 
                                    ‐ reklamné zariadenie – Rapsa ( obr. č. 182) 
                                    ‐ reklamné zariadenie – balkónové kvety ( obr. č. 183) 
                                     ‐ reklamné zariadenia – Sťahovanie, Eurocar, Penzión Tofi  (obr. č.184) 
                                    ‐ reklamné zariadenia – Interlima, Incodec, Ekodiel, 
                                                                          Coworking ( obr. č. 185) 
                                     ‐ reklamné zariadenie – MK Parket ( obr. č. 186) 
                                     ‐ reklamné zariadenie ‐  Eurookná Drevar  ( obr. 187) 
                                     ‐ reklamné zariadenie –DKP ( obr. č. 188) 
            
Priemyselná ulica        ‐ reklamné zariadenia – Predajňa oblekov, Zváračská škola,  
                                                                            Hansa flex ( obr. č. 189) 
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                                      ‐ reklamné zariadenia‐ Pekastroj, Autoservis , Soudal, Martinex 
                                                                           Mati, AquatradeSchalier, Billik( obr. č. 190) 
                                      ‐ reklamné zariadenie – Záhradkárske potreby ( obr. č. 191) 
                                      ‐ reklamné zariadenia – Mati, Martinex, Ekofinal ( obr. č. 192) 
 
Staničná ulica ‐              ‐ reklamné zariadenia – Nitravel, Globtour, 
                                                                               Reklamná grafika  ( obr. č. 193) 
 
Špitálska ulica                ‐ reklamné zariadenie – Smútočné vence ( obr. č. 194) 
                                       ‐ reklamné zariadenia – Friends restaurant, 
                                                                               World champion ( obr. č.195) 
                                        
Coboriho  ulica                ‐ reklamné zariadenia – Tiptopnechty, Kitchen king ( obr. č. 196) 
                                        ‐ reklamné zariadenie  ‐ café (obr. č. 204) 
                                        ‐ reklamné zariadenie – Premat, Pemat, Peugeot ( obr. č. 210) 
         
Štefániková ulica             ‐ reklamné zariadenie ‐ Ardsystem ( obr. č. 197) 
                                         ‐ reklamné zariadenie ‐ Bistro podkovička ( obr. č. 198) 
                                         ‐ reklamné zariadenie – Predaj náhradných dielov ( obr. č. 199) 
                                         ‐ reklamné zariadenie – Krtkovanie ( obr. č. 200) 
                                         ‐ reklamné zariadenie – Lekáreň ( obr. č. 207) 
                                         ‐ reklamné zariadenie – Herňa Havran ( obr. č. 208) 
                                         ‐ reklamné zariadenie – Miltas (obr. č. 209) 
                  
Fraňa Mojtu                     ‐ reklamné zariadenia – Plastové okná, ItskHS,Venron,Adlo,Skyling, 
                                                                             Audit účtovníctvo ( obr. č. 201) 
                                      
                                        ‐  reklamné zariadenie – Salón krásy ( obr. č. 205) 
                                         ‐ reklamné zariadenia – Realitná kancelária, RI okná, Diplomovky 
                                                                               ( obr. č. 206) 
 
Palárikova ulica               ‐ reklamné zariadene ‐  Gazdovský dvor, Solár‐Shop ( obr. č. 202) 
Družstevná  ulica            ‐ reklamné zariadenie – Výherné automaty ( obr. č. 203) 
                                    
Autobusová stanica         ‐ reklamné zariadenia – Diskont potravín, Caffe  Ty a Ja, Senisa,  
                                                                                Prvá stavebná sporiteľňa ( obr. č. 211) 
 
Kontrolné zistenie: 
Celkom bolo  zistených 406 nepovolených reklamných zariadení, z toho 93 bilboardov.     
Jednotlivé  fotografické  obrázky,  ktoré  uvádzame  pri  zistených  nelegálnych  reklamných 
zariadeniach  sú  priložené  k Správe  o výsledku  kontroly,  ktoré  sú  k nahliadnutiu  na Útvare 
hlavného kontrolóra. 
 
Správa bola  vypracovaná dňa 3.7.2013. Prerokovanie  Správy o výsledku  kontroly bolo dňa 
5.8.2013.  
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K záverom kontroly boli prijaté Útvarom hlavného architekta nasledovné opatrenia: 

1. Pre potreby identifikácie povoľovaných  RIP zariadení v teréne sa bude v rozhodnutiach o povolení  
RIP zariadení  požadovať okrem názvu reklamného subjektu aj číslo RIP zariadenia, ktoré bude 
umiestnené na viditeľnom mieste. Číslo RIP zariadenia určí povoľovací orgán vo svojom 
rozhodnutí. Použitie tohto opatrenia bude na nových povoleniach RIP zariadenia  s  účinnosťou 
1.9.2013 

2. Na základe zistenia  nepovolených  RIP zariadení  útvarom hlavného kontrolóra  budú na tento 
podnet  vykonané ŠSD na jednotlivé nepovolené RIP zariadenia , ktoré sú súčasťou správy 
o výsledku kontroly. 

     Útvar hlavného architekta na taký počet podnetov na ŠSD nemá personálne kapacity a preto 
navrhujeme ŠSD  vykonávať  postupne v dlhšom období. 

     (Zdôvodnenie viď. Príloha 1 – str. 10) 
3. Útvar hlavného  architekta predloží  kontrolnému orgánu písomnú správu o plnení opatrení 
     do 30.9.2014. 
4. Vedúci útvaru hlavného architekta  v súlade s § 8 písm. d) a § 14 ods. 2 písm. h)  preskúmal zistené 

nedostatky a vyhodnotil tento stav ako objektívny, nezávislý na pracovnej činnosti zodpovedného 
pracovníka  vykonávajúceho túto agendu preneseného výkonu štátnej správy. Povoľovanie RIP 
zariadení bolo v súlade so zákonnými požiadavkami 

Mestská rada prerokovala Správu o výsledku kontroly dňa 27.8.2013 a odporúča MZ vziať 
správu a opatrenia na odstránenie nedostatkov na vedomie a ukladá hlavnému kontrolórovi 
vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30.9.2014 
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Príloha č. 1 

 

Útvar Hlavného architekta k  Správe o výsledku kontroly jestvujúcich reklamných zariadení 

na  území  mesta  Nitry  a ich  porovnanie  s počtom  vydaných  rozhodnutí  o povolení 

reklamných  zariadení  mestom  Nitra  ako  správnym  orgánom  vypracovanej  Útvarom 

hlavného kontrolóra dňa 3.7.2013 dáva nasledovné vyjadrenie: 

Útvar hlavného architekta ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 v zmysle § 

71  odst.  1  písm.  c)  Zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku 

(stavebný  zákon)  v znení  neskorších  zabezpečuje  proces  povoľovania  reklamných 

informačných  a propagačných  zariadení  jedným  pracovníkom.  Do  roku  2006  túto  agendu 

vykonávali dvaja  referenti. Referent pre  reklamy  ročne spracuje 550 konaní o povolení RIP 

zariadení na základe predložených žiadostí. Ten  istý pracovník zároveň vykonáva na podnet  

v teréne  štátne  stavebné  dohľady  nepovolených  RIP  zariadení  a následne  po  spracovaní 

podkladov  tieto  postupuje  na  prejednanie  právničke  pre  správne  konania  Odboru 

stavebného  poriadku  MsÚ  Nitra.  V rokoch  2010  –  2012  bolo  prejednaných  a uložením 

pokuty ukončených 97 správnych deliktov a priestupkov. 

Fyzickou  kontrolou Útvaru  hlavného  kontrolóra  bolo  na  území mesta Nitra  zistených  406 

nepovolených  reklamných,  informačných  a propagačných  zariadení. V prevažnej miere  išlo 

o PVC plachty umiestnené na oplotení súkromných pozemkov a na budovách.  

V tejto súvislosti upozorňujeme, že počet reklamných zariadení sa v priebehu roka neustále 

mení a vyžadovalo by si  pravidelnú kontrolu v teréne s prípravou podkladov na prejednanie 

správnych deliktov a priestupkov na čo UHA nemá kapacity. 
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