
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 18/2008  

o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov  

(v znení Dodatku č. 1  a Dodatku č. 2)  

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na 

vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných 

prostriedkov v znení neskorších dodatkov.  

 

§ 1  

Účel nariadenia  
 

1.  Účelom VZN je stanoviť postup pri umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov na 

verejných priestranstvách v meste Nitra.  

2.  Toto VZN sa nevzťahuje na umiestňovanie tlačených reklamných prostriedkov na 

reklamné zariadenia, ktorých umiestnenie vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu1
 

a sú vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb ako Mesta Nitry.  

 

§2  

Základné pojmy  
 

1.  Tlačenými reklamnými prostriedkami sa podľa tohto VZN rozumejú všetky druhy 

tlačených reklamných prostriedkov, ako napr.: reklamné plagáty, reklamné letáky, trhačky 

a i. Všetky reklamné prostriedky musia byť v súlade s osobitným zákonom. 2 

2.  Reklamnými plochami Mesta Nitry sa podľa tohto VZN rozumejú prenosné reklamné 

zariadenia účelovo určené na umiestňovanie tlačených reklamných prostriedkov, 

rozmiestnené na verejných priestranstvách v meste Nitra v správe Mesta Nitry, Útvaru 

propagácie a cestovného ruchu, najmä reklamné skruže, citylighty a pod.  

 

§ 3  

Podmienky umiestňovania tlačených reklamných prostriedkov  

 

1.  Tlačené reklamné prostriedky možno na verejných priestranstvách v meste Nitra 

umiestňovať len na reklamných plochách mesta Nitry.  

2.  Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o umiestnenie tlačených reklamných 

prostriedkov, je povinná požiadať Mesto Nitra prostredníctvom Útvaru propagácie 

a cestovného ruchu o umiestnenie tlačených reklamných prostriedkov a zaplatiť poplatok 

v zmysle platného cenníka vydaného primátorom mesta na návrh Útvaru propagácie 

a cestovného ruchu. Platný cenník je každému prístupný na Útvare propagácie 

a cestovného ruchu a na webovej stránke www.nisys.sk.  

3.  Primátor mesta Nitry môže na základe predloženej žiadosti odpustiť poplatok za 

umiestnenie tlačených reklamných prostriedkov. Odpustenie poplatku je možné vo výške 

30%, 50% alebo 100%, podľa rozhodnutia primátora. 

4.  Príjem, umiestňovanie tlačených reklamných prostriedkov a údržbu reklamných plôch 

zabezpečuje Útvar propagácie a cestovného ruchu. 

5.  Prijaté tlačené reklamné prostriedky, určené na umiestnenie na reklamných plochách 

Mesta Nitry, musia byť označené osobitným spôsobom, ktoré určí a zabezpečí Útvar 

propagácie a cestovného ruchu. 

                                                 
1
 §71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

2
  zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov  



 

 

 

§ 4  

Kontrola dodržiavania ustanovení  

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  

- Mestská polícia v Nitre,  

- poverení zamestnanci Mesta Nitry – Útvaru propagácie a cestovného ruchu 

  

                                                                 § 5 

Sankcie 

 

1.  Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  

2.  Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do 

výšky 33,- € príslušníkmi Mestskej polície v Nitre.  

3.  Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 

môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,- €.  

4.  Škodu spôsobenú znečistením od vylepených reklamných prostriedkov uvedie do 

pôvodného stavu poverený zamestnanec Mesta Nitra na náklady pôvodcu spôsobenej 

škody.  

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia  

 

1.  Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 

2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane.  

2.  Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzné nariadenie č. 

18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov dňa  15.05. 2008 a toto 

všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli MsÚ v Nitre, t. j 09.06.2008. 

3.  Na vydaní Dodatku č. 1 k VZN č. 18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných 

prostriedkov sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 11.12.2008 a tento dodatok 

nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 

01.01.2009. 

4.  Na vydaní Dodatku č. 2 k VZN č. 18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných 

prostriedkov sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 15.12.2011 a tento dodatok 

nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ............ 

 

 

 

 

 

 

 

     Jozef Dvonč          Igor Kršiak  

        primátor            prednosta 

      mesta Nitry            Mestského úradu v Nitre 


