
                                                                                                                                                     

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. k/ a § 6 zák. SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 71 

ods.1 písm. c/ zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 

 

 

        Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č.33  o informačných, reklamných a  

     propagačných zariadeniach 

 

 

                                    § 1 

                           Úvodné ustanovenia 

 

1./ Všeobecne záväzné nariadenie o informačných, reklamných a  propagačných zariadeniach  

/ďalej  len  IRP  zariadenia/  upravuje  podmienky povoľovania a prevádzkovania  IRP 

zariadení na  území  mesta Levice a mestských častí, v záujme skvalitnenia a estetizácie 

mestských priestorov  a objektov,  rešpektovania ich  daností i kultúrno-historickej 

kontinuity. 

 

2./ Nariadenie sa vzťahuje  na zariadenia  písomné, obrazové,  svetelné, zvukové,  figurálne  

/trojrozmerné/,  propagačné  oznamy umiestnené alebo uskutočňované v meste  a jeho 

častiach na  verejných  priestranstvách,  na  budovách,  stavbách,  plotoch  a    ostatných 

objektoch a  priestoroch  viditeľných  a  počuteľných    z verejných priestranstiev, na a vo 

vnútri vozidiel hromadnej a   osobnej dopravy. 

 

3./ Nariadenie sa nevzťahuje na zariadenia umiestňované 

    a/ vo vnútri výkladov  obchodných  priestorov,  ktoré  propagujú  sortiment, činnosť a iné. 

    b/ vo vnútorných priestoroch  objektov, na uzatvorených dvoroch,  či iných uzatvorených   

        priestranstvách. 

 

                                    § 2 

                      Základné ustanovenia 

 

1./ "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. 



 

2./ "Reklamná 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. 

 

    Za  reklamnú  plochu  sa   považuje  aj  reklama  na  dopravných    prostriedkoch.                              

 

3./ "Plagátová plocha" je  plocha alebo  časť reklamného  zariadenia   používaná na 

nalepovanie plagátov. 

 

4./ "IRP tabuľa" je reklamná plocha  a  jej  kryt,  materiál,  alebo  konštrukcia, 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  považuje aj navádzací systém  umiestňovaný na stĺpoch samostatne 

stojacich a na stĺpoch verejného osvetlenia. 

 

5./ "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. 

 

6./ "Vývesný štít"  je firemná  tabuľa s  jednou reklamnou  plochou,    upevnenou na  zvislej 

stene  budovy, pričom  reklamná plocha  je    rovnobežná so  zvislou  stenou  budovy  a  

nevyčnieva  viac  než    300 milimetrov /300 mm/ od tejto steny, alebo je na stenu budovy    

kolmá a vyčnieva maximálne 1 m od nej. 

 

7./ "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. 

 

8./ "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. 

9./ "Veľkoplošný reklamný panel" /billboard/ je zariadenie,  ktorého  reklamná plocha 

presahuje 10 m2. 

 

10./"Nehnuteľnosť" - zahŕňa objekt s príslušenstvom a pozemok. 

 



11./"Majiteľ IRP zariadenia" - zahŕňa jeden alebo kombináciu  nasledujúcich bodov: 

 

- fyzická alebo právnická osoba, vo vlastníctve ktorej je  nehnuteľnosť, na ktorej je reklamné  

zariadenie umiestnené, 

 

- užívateľ nehnuteľnosti, 

 

- správca nehnuteľnosti. 

 

12./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/. 

 

13./Cestný správny orgán je orgán, ktorý povoľuje zvláštne  užívanie    komunikácií. 

 

 

                                    § 3 

              Všeobecné podmienky umiestňovania IRP zariadení 

 

1./ IRP   zariadenia,   ktoré   slúžia   obchodným,    spoločenským,    kultúrnym a iným  

účelom, sa  môžu umiestniť  na stavbách  alebo    pozemkoch vo všetkých zónach  sídelných 

útvarov alebo vo  voľnej krajine bez ohľadu či  informácia  alebo  reklama  sa  realizuje    

písmom,  obrazom,  svetelným   zdrojom a pod. 

 

2./ Stavby a reklamné zariadenia svojím vyhotovením ani umiestnením    nesmú  porušovať  

vzhľad  miesta   alebo   krajiny,   ohrozovať    bezpečnosť, poriadok a estetiku, zabraňovať 

rozhľadu na cestách a miestnych komunikáciách a  nesmú  nadmerne  obťažovať  okolie    

hlukom alebo svetlom. 

 

3./ IRP zariadenia je zakázané umiestňovať: 

    - v blízkosti značiek a  optických i  zvukových signálov,  ktoré  slúžia riadeniu a regulácii  

cestnej,  železničnej,  vodnej  a  leteckej dopravy.  Od  týchto  značiek  a  signálov  sa  musia      

úpravou výrazu odlišovať, 

    - na chránených pamiatkach, chránených prírodných výtvoroch,  na  stavbách slúžiacich 

kultovým a pohrebným účelom, na pomníkoch,  pamätníkoch a pamätných tabuliach,  na 

meracích bodoch  geodetických sietí a v ich najbližšom okolí, 

 

    - na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a iných pevných zariadeniach  vodných  

tokov,  ciest  a  celoštátnych  dráh,  na  stĺpoch a stožiaroch  telekomunikačného a 

energetického  vedenia. 

 

4./ IRP tabule a vývesné štíty  umiestnené  na  budovách  musia  byť    k objektu bezpečne 



pripojené, nesmú narušiť vzhľad objektu, jeho    proporcie a prekrývať jeho  tvaroslovné a  

funkčné prvky  /okná,  vetráky a pod./ 

 

5./ IRP  tabule  umiestnené  na   stĺpoch  verejného  osvetlenia   a    trakčných stožiaroch nie 

sú zvláštnym užívaním komunikácií. 

 

6./ IRP tabule môžu  byť osvetlené len  tak, aby neoslepovali  motoristov, chodcov, príp. 

neobťažovali občanov. 

 

7./ Farebné svetlá a  svetelné reklamy,  používajúce rovnaké  svetlá    ako sú svetlá 

semaforov,  sú zakázané v  zornom poli pohľadu  na    semafor. 

 

                                    § 4 

                         Povoľovanie IRP zariadení 

 

 

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  mesto  Levice    na  žiadosť  majiteľa  

nehnuteľnosti,  na  ktorej  má  byť   IRP    zariadenie  umiestnené  alebo  na  žiadosť  majiteľa  

reklamného    zariadenia, ktorý má písomnú  dohodu s majiteľom  nehnuteľnosti,    alebo jej 

správcom. 

 

3./ Povolenie sa vydáva na každé IRP zariadenie osobitne. 

 

4./ Povolenie sa nevyžaduje 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. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov právnických a    fyzických 

osôb, pokiaľ nie sú reklamným zariadením. 

    Reklama nie je označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, 

označenie prevádzkárne alebo organizačnej zložky    právnickej osoby alebo fyzickej  osoby 

obchodným  menom, ako  aj    označenie budov, pozemkov a  iných nehnuteľných  vecí alebo  

hnuteľných vecí vo vlastníctva alebo v nájme týchto osôb. 

5./ Každá žiadosť o vydanie  povolenia  musí  obsahovať  náležitosti    v zmysle osobitného 

právneho predpisu. 1/ 

 

6./ 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. 

 

7./ IRP zariadenia na komunikáciách  alebo  v  ich  ochrannom  pásme    musia byť v súlade s 

platnou právnou úpravou o zvláštnom  užívaní komunikácií. 2/ 

 

8./ Na   umiestnenie   prenosných   IRP   zariadení   na   verejných    priestranstvách vo 

vlastníctve mesta Levice je nutné vybaviť povolenie k zaujatiu verejného priestranstva. 

Povolenie k zaujatiu  verejného priestranstva  vydáva  Mestský  úrad  v  Leviciach  na    

žiadosť majiteľa prenosného IRP zariadenia. 

 

9./    Pri umiestňovaní  prenosných  IRP  zariadení  na  verejné  priestranstvá v majetku iných  

fyzických alebo  právnických osôb  je    nutné postupovať v zmysle  VZN mesta Levice  číslo 

32 §  6,    bod 3. 

 

 

                                    § 5 

        Povinnosti majiteľa alebo prevádzkovateľa IRP zariadenia 

 

1./ Majiteľ alebo prevádzkovateľ IRP zariadenia je povinný: 

    a/ disponovať rozhodnutím o povolení IRP zariadenia, 

 

    b/ 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 Mestskom  úrade  v Leviciach, 

 



    c/ úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu v obsahu farebnosti   sa môžu meniť a  

vykonávať  len  po  predchádzajúcom  súhlase  mesta Levice, v  cestnom telese  a jeho  

ochrannom pásme  len so súhlasom cestného správneho orgánu. 

 

2./ Majiteľ  nesmie  zariadenie  prenajímať  alebo  zapožičiavať  na    reklamné účely inej 

osobe,  ak to nie  je uvedené v  podmienkach    povolenia reklamy. 

 

 

 

                                    § 6 

                   Špecifické podmienky IRP zariadení 

 

     Okrem všeobecných podmienok reklamy uvedených v § 4 a 5  tohto nariadenia  platia aj 

nasledujúce špecifické podmienky reklamy: 

 

A. Podmienky vizuálnej reklamy 

 

- Reklamná plocha okrem názvu výrobku alebo firemného označenia výrobku musí 

obsahovať slovenské  pomenovanie druhu  výrobku, a  to  v jeho plnom znení, bez skratiek. 

 

- Pomenovanie výrobku musí byť  napísané čitateľným písmom. 

 

B. Podmienky svetelnej reklamy 

 

     Pri uvedenej reklame je nutné  hneď  za  názvom  výrobku  alebo jeho firemným 

označením uviesť  slovenské pomenovanie uvedeného  výrobku, pričom výška, šírka  a 

hrúbka, tvar,  farba a intenzita  svetelnosti písma pri názve  výrobku  či  firemného  označenia  

výrobku alebo slovenského pomenovania druhu výrobku, musia byť rovnaké. 

                                

C. Podmienky zvukovej reklamy 

 

     Pri  zvukovej  reklame  je   nutné  hneď   za  názvom   výrobku uviesť slovenské 

pomenovanie  druhu  výrobku  alebo  jeho  firemného označenia, pričom pri názve a  

pomenovaní musí byť dodržaná  rovnaká intenzita hlasitosti a musí byť zrozumiteľná. 

 

 

                                    § 7 

             Správne poplatky  z reklamných zariadení 

 

Správne poplatky sa vyberajú za vydanie povolenia na  umiestnenie IRP zariadenia podľa 

osobitného zákona. 3/ 

 



 

                                    § 8 

                                        Sankcie 

 

1./ Priestupku sa dopustí a pokutou  do 331,93 eura sa potresce  ten,    kto uskutočňuje alebo  

užíva informačné,  reklamné alebo  propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s 

ním. 4/ 

 

2./ Stavebný úrad uloží pokutu do 13 277,56 eura právnickej osobe  alebo    fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje alebo    užíva  informačné,  reklamné  alebo  

propagačné  zariadenia  bez    predpísaného povolenia alebo v rozpore s ním. 5/ 

 

3./ Odhliadnúc od skutočnosti, či pokuta bola alebo nebola uložená,  mesto nariadi 

odstránenie IRP zariadenia. 6/ 

 

 

                                    § 9 

                            Kontrolná činnosť 

 

     Kontrolu týchto nariadení vykonávajú: 

 

1. Mestská polícia, 

2. Príslušní zamestnanci Mestského úradu v Leviciach. 

 

 

                                   § 10 

                           Spoločné ustanovenia 

 

1./ Obsah reklamy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou zákona    č. 147/201 Z.z. o 

reklame a o zmene doplnení niektorých zákonov. 

 

2./ V reklamách sa nesmú používať symboly 

    - dopravných značiek 

    - texty odporujúce Ústave SR a platným zákonom a normám 

 

 

                                   § 11 

                          Záverečné ustanovenia 

 

1./ Toto VZN mesta Levice  č. 33 o  informačných, reklamných a  propagačných zariadeniach 

bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 18.  12.1997 a nadobudlo účinnosť dňa 2.1.1998. 

 



2./ Aktualizácia VZN mesta Levice č.33 o informačných, reklamných a propagačných 

zariadeniach bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 28.6.2001 a nadobudla účinnosť dňa 

13.7.2001. 

 

3./ Aktualizácia VZN mesta Levice  č. 33 o informačných,  reklamných    a propagačných 

zariadeniach bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 29.6.2005 a  nadobudla účinnosť  dňa 

15.7.2005. Touto aktualizáciou sa ruší v § 7 ods.1 v znení: "1./ Miestne poplatky z reklám sa 

vyrubujú v súlade so zákonom SNR číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení jeho 

doplnkov a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta.3/"  

 

4./ Aktualizácia VZN mesta Levice č.33 o informačných, reklamných a propagačných 

zariadeniach bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 17.12.2008 a nadobudla účinnosť dňa 

01.01.2009. 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Štefan  M i š á k 

                                                   primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

1/ zák. č.50/1976 Zb. o územnom  plánovaní   a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, 

v znení zmien a doplnkov 

2/ zák. č. 135/1961 Zb.  o pozemných  komunikáciách /cestný  zákon/,   v znení zmien a 

doplnkov 

3/ Zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení zmien a doplnkov 

4/ § 105 zák. č. 50/1976  Zb. o územnom  plánovaní a stav.  poriadku   /stavebný zákon/, v 

znení zmien a doplnkov 

5/ § 106 zák. č. 50/1976  Zb. o územnom  plánovaní a stav.  poriadku   /stavebný zákon/, v 

znení zmien a doplnkov 

6/ § 88 zák. č. 50/1976  Zb. o územnom  plánovaní a stav.  poriadku   /stavebný zákon/, v 

znení zmien a doplnkov 

 

         

 


