Obec Vyhne v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 2/2012
o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach na území obce Vyhne

Článok I.
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky povoľovania,
umiestňovania a prevádzkovania informačných, reklamných a propagačných zariadení (ďalej len
IRP zariadenia) na území obce Vyhne a určenie ceny poplatkov za poskytnutie priestoru na
umiestnenie IRP.
Článok II.
Rozsah platnosti
Toto VZN platí pre IRP zariadenia na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Obce Vyhne na území
Obce Vyhne a pre IRP zariadenia na nehnuteľnostiach, ktoré nie sú vo vlastníctve Obce Vyhne,
ale ich osadením priestorovo dochádza k záberu nad pozemkami vo vlastníctve Obce Vyhne na
území obce Vyhne. Územie Obce Vyhne pozostáva z katastrálneho územia Vyhne.
Článok III.
Základné pojmy
(1) Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu. 1)
(2) Produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie
pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. 1)
(3) Šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri v rámci svojej
podnikateľskej činnosti. 1)
(4) 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) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,
c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa
osobitného predpisu,
d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej uzávierky, auditu podniku alebo iných
informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejniť vyplýva z osobitného predpisu.1)
(5) Za reklamu sa taktiež nepovažuje označenie staveniska rozhodnutím, ktorým bola povolená
stavba v zmysle stavebného zákona.
(6) Reklamné zariadenia – sú zariadenia, ktoré sprostredkúvajú ponuku najmä produktov
a služieb s cieľom získania zákazníkov (komerčná reklama).
(7) Informačné zariadenia – sú zariadenia, ktoré poskytujú údaje o právnických a fyzických
osobách, o ich zariadeniach, službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a dostupnosti
lekárskych zariadení, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu a dostupnosti
lokalít so športovými a rekreačnými zariadeniami a pod.
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(8) Propagačné zariadenia – sú zariadenia, ktoré informujú občanov s cieľom upozorniť a získať
záujemcov najmä pre charitatívne, kultúrne, telovýchovno-športové a iné spoločenské ciele.
(9) IRP zariadenia – je pre toto nariadenie použitá skratka pre informačné, reklamné
a propagačné zariadenia.
(10) ,,IRP zariadenie“ je akákoľvek konštrukcia s reklamným 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 konštrukcie alebo budovy, vrátane
akýchkoľvek základov. Zahŕňa reklamné zariadenia, plochy a tabule, (známe ako plagátovacie
plochy, štíty, vývesné tabule, markízy, neónové, elektrické, prípadne osvetlené tabule, alebo
reklamné zariadenia akéhokoľvek druhu, na ktorých môže byť reklamná správa natlačená,
namaľovaná, zvukovo reprodukovaná (okrem rozhlasu a televízie), ktoré budú označené
identifikačným znakom.
(11) ,,IRP plocha“ je plocha alebo časť reklamného zariadenia, vrátane otvorov a prázdnych
plôch, na ktorej je zobrazená reklamná správa, vrátane tých častí, ktoré majú dekoračnú, či
orámovaciu (ohraničujúcu) funkciu.
(12) ,,Plagátová plocha“ je plocha alebo časť reklamného zariadenia používaná na nalepovanie
plagátov.
(13) ,,IRP tabuľa“ je reklamná plocha a jej kryt, materiál alebo konštrukciu, ku ktorej je táto
plocha pripevnená.
Obsahuje slovné znaky, symboly, správu, iné informácie alebo reklamný materiál, vrátane
doplňujúcich dekorácií, dekoratívneho designu alebo lemovania a akejkoľvek elektrickej, či
mechanickej časti tvoriacej súčasť takejto tabule. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie
uvedeného môže takáto tabuľa byť voľne stojaca, vývesný štít, vyčnievajúca, osvetlená,
pohyblivá alebo neosvetlená.
Za reklamnú tabuľu sa nepovažuje navádzací systém umiestňovaný na stĺpoch verejného
osvetlenia a podperných bodoch nízkeho napätia Stredoslovenskej energetiky a.s.
(14) ,,Pohyblivá mechanická alebo svetelná reklamná tabuľa„ - znamená osvetlenú tabuľu
s automatickým prepínaním polôh ,,zapnuté“ - ,,vypnuté“, prípadne s ilúziou pohybujúceho sa
svetelného obrazu a svetelného písma, alebo s mechanickým vyvolávaním pohybu na čelnej
ploche tabule.
(15) ,,Vývesný štít“ je IRP zariadenia (firemná tabuľa) s jednou reklamnou plochou, upevnenou
na zvislej stene budovy, pričom reklamná plocha je rovnobežná so zvislou stenou budovy, alebo
je na stenu budovy kolmá.
(16) ,,Voľne stojace IRP zariadenie“ je zariadenie, ktoré má samostatnú konštrukciu a nie je
z hľadiska stability závislé na inej stavbe, pevne spojené s pozemkom alebo prenosné. Napríklad
prenosný stojan tvaru A.
(17) ,,Osvetlená tabuľa“ je tabuľa so zabudovaným elektrickým vedením a osvetľujúcimi
zariadeniami, ktoré priamo, odrazom alebo priehľadnosťou poskytujú alebo sú určené na
poskytovanie umelého osvetlenia reklamnej plochy.
(18) Maloplošné IRP zariadenia – je plošné IRP zariadenie do plochy 1 m2 (napr. 1,2 x 0,8 m).
(19) Strednoplošné IRP zariadenia – je plošné IRP zariadenie od 1 m2 do 6 m2 (napr. 2 x 1 m, 2 x
2 m, 3 x 2 m).
(20) Veľkoplošné IRP zariadenie – je plošné IRP zariadenie od 6 m2 do 12, 5 m2 (napr.
billboard). Maximálny počet plôch na billboarde 2 kusy.
(21) ,,Veľkoplošný reklamný panel“ je zariadenie, ktorého jedna plocha presahuje 12,5 m2.
(22) IRP zariadenie na fasáde (tzv. wallboard) – je reklamná plocha namaľovaná priamo na
fasáde budovy alebo bannerová plachta upevnená na fasádu, osvetlená, neosvetlená alebo
nasvietená.
(23) ,,Nehnuteľnosť“ – zahŕňa objekt s príslušenstvom a pozemok.
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(24) ,,Majiteľ IRP zariadenia“ – zahŕňa jeden alebo kombináciu nasledujúcich bodov:
a) fyzická alebo právnická osoba, vo vlastníctve ktorej je nehnuteľnosť, na ktorej je reklamné
zariadenie umiestnené,
b) prevádzkovateľ IRP.
(25) Za súčasť miestnych komunikácií sa považujú: priľahlá zeleň a chodníky, parkoviská,
pomocné cestné pozemky, ktoré sú po oboch stranách vozovky v šírke 60 cm od jej okraja (mimo
súvisle zastavaného územia).
(26) Cestný správny orgán je orgán, ktorý povoľuje zvláštne užívanie komunikácií v extraviláne
obce.
(27) Kontrolór – je pracovník OcÚ Vyhne, poslanec OcZ Vyhne alebo iná starostom obce Vyhne
poverená osoba.
Článok IV.
Umiestňovanie IRP zariadení
(1) IRP zariadenia svojím vyhotovením a umiestnením nesmú rušiť vzhľad miesta alebo krajiny,
ohrozovať verejnú bezpečnosť, poriadok a estetiku, brániť rozhľadu na pozemnej a miestnej
komunikácii a nesmú nadmerne obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom alebo svetlom. 2)
(2) V ochrannom pásme vodného toku a v dosahu chránenej pamiatky, prírodného osobitne
chráneného územia a pri významnom rekreačnom zariadení sa môže IRP zariadenie umiestniť,
ak sú splnené podmienky podľa príslušných osobitných predpisov. 2)
(3) IRP zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť
základné členenie priečelia a jeho významné detaily. 2)
(4) Umiestniť reklamu, oznam alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej
pamiatke možno len na základe povolenia krajského pamiatkového úradu. 3)
(5) Pre umiestnenie IRP zariadení pri cestách je pred podaním žiadosti na OcÚ potrebné vybaviť
povolenie na zvláštne užívanie miestnych a účelových komunikácií, ktoré vydáva Obec Vyhne,
ako prenesený výkon štátnej správy. 4)
(6) Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa môžu umiestňovať iba
informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej
komunikácie. 4)
(7) IRP zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách
umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 4)
(8) IRP zariadenia je zakázané umiestňovať:
a) na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke, 4)
b) vo vnútorných oblúkoch zákrut pozemných komunikácií,
c) na dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii, 5)
d) v koridore dopravného značenia, ktorý je v priestore pri ceste,
e) v tesnej blízkosti chránených prírodných výtvorov z krajinárskeho hľadiska,
f) na chránených pamiatkach, chránených výtvoroch, na stavbách slúžiacich kultovým
a pohrebným účelom, na pomníkoch, pamätníkoch a pamätných tabuliach, na meracích bodoch
geodetických sietí a v ich najbližšom okolí,
g) na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a iných pevných zariadeniach vodných tokov,
ciest, na stožiaroch telekomunikačného vedenia.
(9) IRP tabule a vývesné štíty umiestnené na budovách musia byť k objektu bezpečne pripojené,
za čo je priamo zodpovedný majiteľ IRP tabule.
(10) IRP tabule umiestnené na elektrických stĺpoch nie sú zvláštnym užívaním komunikácií.
(11) IRP tabule môžu byť osvetlené len tak, aby neoslepovali motoristov, chodcov, príp.
neobťažovali občanov.

3/8

(12) Maloplošné IRP zariadenia nesmú byť umiestnené minimálne 50 m pred alebo za dopravnou
značkou alebo dopravným zariadením v extraviláne a minimálne 20 m pred alebo za dopravnou
značkou alebo dopravným zariadením v zastavanom území obce.
(13) Strednoplošné a veľkoplošné IRP zariadenia nesmú byť od dopravných značiek
a dopravných zariadení umiestnené bližšie ako 100 m v extraviláne a bližšie ako 50 m
v zastavanom území.
(14) Maloplošné voľne stojace IRP zariadenia možno umiestňovať na spoločnej konštrukcii nad
sebou za podmienky, že budú mať spoločný design, rozmery a ich celková plocha nepresiahne 1
m2 .
(15) Pre umiestnenie IRP zariadenia v ochrannom pásme vodných tokov je potrebný súhlas
príslušného vodohospodárskeho správneho orgánu. 6)
(16) Na umiestnenie IRP zariadenia na území za hranicami zastavaného územia obce, na ktorom
platí druhý stupeň ochrany prírody sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 7)
(17) IRP zariadenia, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, je
zakázané umiestniť na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany prírody. 8)
(18) Umiestňované IRP zariadenia nesmú obmedzovať a zasahovať do priestoru koruny drevín
a ich koreňového priestoru a to aj s ohľadom na finálne vývojové štádium dreviny.
Článok V.
Požiadavky na IRP zariadenia
(1) Veľkoplošné IRP zariadenia umiestnené na oplotení pozemkov, areálov a pod. vedľa
seba alebo v tesnej blízkosti, musia mať rovnaké rozmery.
(2) Vzdialenosť medzi maloplošnými voľne stojacimi IRP zariadeniami, ktoré nie sú
súčasťou oplotenia alebo nie sú umiestnené nad sebou, musí byť minimálne 50 m
v extraviláne a minimálne 20 m v zastavanom území.
(3) Vzdialenosť medzi strednoplošnými voľne stojacími IRP zariadeniami, ktoré nie sú
súčasťou oplotenia, musí byť minimálne 100 m v extraviláne a minimálne 50 m
v zastavanom území.
(4) Vzdialenosť medzi veľkoplošnými voľne stojacimi IRP zariadeniami, ktoré nie sú
súčasťou oplotenia, musí byť minimálne 300 m v extraviláne a minimálne 150 m
v zastavanom území.
(5) Vzdialenosť medzi IRP zariadeniami rôzneho typu, musí byť v extraviláne minimálne
200 m a minimálne 50 m v zastavanom území.
(6) Voľne stojace IRP zariadenia sa nesmú v extraviláne pri pozemných komunikáciách
umiestňovať pozdĺžne (vzhľadom na os pozemnej komunikácie musia byť umiestnené len
kolmo).
Článok VI.
Povoľovanie a odstraňovanie IRP zariadení
Vydávanie súhlasu a uzatváranie nájomnej zmluvy:
1) IRP zariadenie nesmie byť bez povolenia umiestnené na miestach viditeľných z verejných
priestorov, pokiaľ sú spojené so stavbou, pozemkom alebo dopravným prostriedkom.
2) Povolenia pre umiestnenie IRP zariadení vydáva Obec Vyhne na žiadosť majiteľa
nehnuteľnosti, na ktorej má byť IRP zariadenie umiestnené alebo na žiadosť majiteľa reklamného
zariadenia, ktorý má písomnú dohodu s majiteľom nehnuteľnosti.
3) Súhlasné stanovisko Obce Vyhne je podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy s Obcou
Vyhne na prenájom pozemku za účelom umiestnenia IRP zariadenia. IRP zariadenia sa
umiestňujú na základe povolenia, pokiaľ sa v zmysle stavebného zákona povolenie pre
umiestnenie IRP zariadenia nevyžaduje, IRP zariadenie sa umiestňuje na základe nájomnej
zmluvy.
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(4) Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu sa nevzťahuje na IRP zariadenia:
a) pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach, v záujme verejnej bezpečnosti
a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri
označení geodetických bodov a poštových schránok,
b) pri pouličných dekoráciách, dočasných transparentoch, visiacich transparentoch (stuhy)
a podobných neziskových reklamných zariadeniach umiestnených len po dobu trvania akcie,
c) pri reklamných tabuliach (oznamoch) vo výkladoch – reklamách na ploche vnútorných
výkladov,
d) vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch,
e) pri označeniach stavby.
Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov právnických a fyzických osôb, pokiaľ nie sú
reklamným zariadením.
Reklama nie je označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie
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.
(5) Pre umiestnenie IRP zariadení uvedených v odseku 4, bod b) sa vyžaduje súhlas Obce Vyhne.
(6) Povolenie sa vydáva na každé IRP zariadenie osobitne.
(7) Každá žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať náležitosti v zmysle osobitného právneho
predpisu. 9)
(8) Každé povolenie vydané na reklamné zariadenie musí obsahovať aj nasledujúce podmienky:
a) podmienky údržby zariadenia,
b) ďalšie podmienky, ktoré zamedzia, aby zariadenie nepredstavovalo ohrozenie pre verejnosť
alebo rušilo majiteľov v blízkom okolí,
c) tam, kde by zariadenie mohlo ovplyvniť plynulosť, riadenie alebo bezpečnosť dopravy, môžu
byť predpísané vhodné podmienky na umiestnenie, rozmery, farby, animáciu, osvetlenie a iné
skutočnosti vo vzťahu k bezpečnosti premávky, viditeľnosti premávky a pod.,
d) povolenie môže byť zrušené v prípade porušenia ktorejkoľvek podmienky rozhodnutia
o povolení IRP zariadení, po predchádzajúcej výzve k uskutočneniu nápravy.
e) upustenie od kolaudačného konania.
(9) IRP zariadenia na komunikáciách alebo v ich ochrannom pásme musia byť v súlade s platnou
právnou úpravou o zvláštnom užívaní komunikácií. 9)
(10) Na umiestnenie prenosných IRP zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve obce
Vyhne je nutné vybaviť povolenie k záberu verejného priestranstva. Povolenie k záberu
verejného priestranstva vydáva Obecný úrad vo Vyhniach na žiadosť majiteľa prenosného IRP
zariadenia.
Pri umiestňovaní prenosných IRP zariadení na verejné priestranstvá v majetku iných fyzických
alebo právnických osôb je nutné postupovať v zmysle tohto VZN.
Odstránenie IRP zariadenia:
(1) IRP zariadenie je jeho vlastník povinný na svoje náklady odstrániť do 15 dní od
ukončenia nájomnej zmluvy.
(2) IRP zariadenie umiestnené bez povolenia dá obec odstrániť na náklady vlastníka
zariadenia.
Článok VII.
Povinnosti vlastníka alebo prevádzkovateľa IRP zariadenia
(1) Vlastník alebo prevádzkovateľ IRP je povinný:
a) disponovať rozhodnutím o povolení IRP zariadenia v zmysle stavebného zákona,
b) oznámiť ukončenie stavby,
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c) IRP zariadenie udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky
pôvodného určenia (bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií),
v prípade pominutia opodstatnenosti (napr. zrušenie prevádzky) reklamné zariadenie
odstrániť a túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade vo Vyhniach,
d) označiť IRP zariadenie obchodným menom s uvedením telefonického kontaktu,
e) označiť IRP zariadenie číslom povolenia a číslom, pod akým je evidované
v informačnom systéme o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach,
f) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti sa môžu meniť
a vykonávať len po predchádzajúcom súhlase obce Vyhne, v cestnom telese a jeho
ochrannom pásme len so súhlasom cestného správneho orgánu. 10)
(2) Majiteľ nesmie zariadenie prenajímať alebo zapožičiavať na reklamné účely inej osobe,
ak to nie je uvedené v podmienkach povolenia reklamy.
Článok VIII.
Poplatky a iné výnosy z reklamných zariadení
(1) Správne poplatky sa vyberajú za vydanie povolenia na umiestnenie IRP zariadenia podľa
osobitného zákona. 11)
(2) Cena nájomného za umiestnenie IRP zariadení na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Obce
Vyhne sa stanovuje na sumu 30,- EUR za každý i začatý m2 na mesiac.
Článok IX.
Oslobodenie od nájomného
Od poplatkov sú oslobodené nasledovné zariadenia:
(1) Označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných,
požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení
geodetických bodov a poštových schránok,
(2) pouličné dekorácie, dočasné transparenty, visiace transparenty (stuhy) a podobné
neziskové reklamné zariadenia umiestnené len po dobu trvania akcie,
(3) reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch – reklamy na ploche vnútorných výkladov,
(4) vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch,
(5) propagačné zariadenia na kovových zábradliach miestnych komunikácií vo forme
krátkodobých textilných transparentov s dobou trvania maximálne tri týždne,
(6) označenie prevádzky,
(7) označenie stavby.
Článok X.
Priestupky a sankcie
(1) Priestupkom v zmysle § 46 zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, je porušenie povinností, ktoré sú uvedené v tomto VZN. Za takto spáchaný
priestupok možno uložiť pokutu do 33,- EUR.
(2) Na základe ust. § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, je starosta obce Vyhne oprávnený uložiť právnickej, alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne
záväzného nariadenia pokutu až do výšky 6 638,- EUR.
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Článok XI.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internete od 15. 10. 2012 do 20. 11. 2012
Vyhodnotenie pripomienok dňa 27. 11. 2012
VZN schválené uznesením OcZ č. 89/2012 dňa 30. 11. 2012
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 04. 12. 2012 do 18. 12. 2012
VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2013

Vladimír Bevelaqua
starosta obce
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odkazy:
zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2)
§ 55 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie
3)
§ 30 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov
4)
§ 3, § 8 ods. 11, § 8 ods. 12, § 10 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov
5)
§ 60 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
6)
§ 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
7)
§ 13 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8)
§ 15 a § 16 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov
9)
zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
10)
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov
11)
zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
1)
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