Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2022 zo dňa 22.06.2022
o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa

I.
Mesto Nová Baňa a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa Zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje všeobecné
pojmy a podmienky prenájmu vymedzenej plochy určenej na umiestnenie reklamy a spôsob
umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „reklamné zariadenia“),
umiestnených na verejných priestranstvách mesta Nová Baňa.

Článok 2
Pôsobnosť
Týmto nariadením sú povinné sa riadiť všetky právnické a fyzické osoby, ktoré chcú umiestniť
reklamné zariadenia na území mesta Nová Baňa formou prenájmu na to určenom a vymedzenom
priestore v zmysle tohto VZN, ako aj osoby zúčastňujúce sa na povoľovaní umiestnenia reklamných
zariadení.

Článok 3
Vymedzenie základného pojmu
1) Pod pojmom reklamné zariadenie sa rozumie akákoľvek stavba, konštrukcia alebo plocha vrátane
všetkých jej súčastí, používaná alebo určená na reklamné, informačné alebo propagačné účely.
2) Reklamné zariadenia zahŕňajú aj vyvesené štíty a tabule, markízy, neónové, elektrické
alebo osvetlené tabule a iné zariadenia, pokiaľ majú reklamný, informačný alebo propagačný
charakter.
3) Na určenom priestore v zmysle tohto VZN je možné umiestňovanie reklamných, informačných
a propagačných banerov a plagátov.
4) Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie oznamov a informácií štátnej správy,
samosprávy a iných oznamov slúžiacich na všeobecnú informovanosť občanov.
5) Prevádzkovateľom vymedzených priestorov je Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01
Nová Baňa (nájomca).
6) Majiteľ reklamy je osoba, ktorá má záujem umiestniť reklamné, informačné alebo propagačné
zariadenie na určenom a vymedzenom priestore (prenajímateľ).
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II.
Článok 4
Podmienky pre umiestňovanie reklamy
1) Reklamné zariadenie musí byť umiestnené tak, aby neohrozovalo bezpečnosť chodcov, cestnej
premávky a svojou prevádzkou nerušilo okolie nad prípustnú mieru stanovenú príslušnými normami,
nebolo v rozpore s technickými a inými podmienkami ustanovenými osobitnými predpismi
a neohrozovalo mravnosť1).
2)

Reklamné zariadenie musí byť umiestnené na vymedzenom priestore, ktorý určuje mesto Nová
Baňa nasledovne:
a) vymedzená plocha na ul. Kollárova (oplotenie pri autobusovej zastávke Nová Baňa
Námestie sv. Alžbety);
b) vymedzená plocha na ul. Bernolákova (zábradlie pred bývalým Domom služieb,
Bernolákova 36);
c) vymedzená plocha na ul. Bernolákova 30 (zábradlie okolo Centra voľného času Nová
Baňa), (nie je možné využiť v čase, keď zábradlie využíva CVČ na výstavu súťažných
prác)
d) vymedzená plocha v Informačnom centre mesta Nová Baňa (maximálna plocha
pre umiestnenie jedného reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia je A3);
e) vymedzená plocha na ul. Bernolákova (zábradlie pred obchodnými prevádzkami,
Bernolákova 41) - možné iba dočasné umiestňovanie pre organizácie mesta.

3) Spôsob umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení:
a)

umiestňovanie reklamných zariadení podľa bodu 2 a), b), c), d) a e) a umiestňovanie
reklamných zariadení na plochách mimo vymedzených priestorov v meste Nová Baňa
sa riadi podľa čl. 4, bod 1.

4)

Reklamné zariadenie umiestnené na ploche podľa ods. 2 bodu a), b), c) a e) musí mať dodržanú
pevne stanovenú výšku 90 cm.

5)

Umiestnenie reklamného zariadenia na ploche podľa ods. 2 bodu a), b), c) a e) zabezpečuje jeho
majiteľ (Nájomca) na základe dohody s Mesto Nová Baňa (Prevádzkovateľom), v ktorej
sa určí, názov reklamy, forma a rozmer reklamného zariadenia, kontaktné údaje majiteľa, určí sa
čas/termín na ako dlho sa reklama vyvesuje a za akých podmienok je možné umiestnenie
reklamného, propagačného alebo informačného zariadenia.

6)

Majiteľ reklamy je povinný po ukončení dohodnutého obdobia na vystavenie reklamy zariadenie
zvesiť a telefonicky o tom informovať o Mesto Nová Baňa (Prevádzkovateľa).

7)

Poplatok za prenájom plochy na umiestnenie reklamného, informačného alebo propagačného
zariadenia na verejnej ploche podľa ods. 2 bodu a), b) a c) sa vypočíta nasledovne:
a) šírka reklamného zariadenia do 200 cm

– 5 €/ mesiac;

b) šírka reklamného zariadenia nad 200 cm

– 10 €/ mesiac.

c) Reklamné zariadenia vytvorené organizáciami mesta sa umiestňujú bez poplatku.
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8)

Poplatok za umiestnenie reklamy na verejnej ploche podľa ods. 2 bodu d) je spoplatnené podľa
aktuálne platného cenníka umiestneného v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Článok 5
Doklad o zaplatení úhrady za umiestnenie reklamného zariadenia
Dokladom o zaplatení úhrady za umiestnenie reklamného zariadenia je:
a) Nájomná zmluva potvrdzujúca prenájom plochy na umiestnenie reklamného zariadenia
na verejnom priestranstve podľa článku 4 ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 7.
b)

Pokladničný blok potvrdzujúci zaplatenie prenájmu plochy na umiestnenie reklamného
zariadenia v Informačnom centre mesta Nová Baňa podľa článku 4 ods. 2 písm. d) a ods. 8.

c)

Iný doklad podľa Zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

III.
Článok 6
Odstránenie reklamného zariadenia
Odstránenie reklamného zariadenia môže nariadiť príslušný orgán2), ak:
a) reklamné zariadenie svojim stavom ohrozuje bezpečnosť chodcov, cestnej premávky
alebo svojou prevádzkou ruší okolie nad prípustnú mieru stanovenú príslušnými normami,
alebo je umiestnené v rozpore s technickými a inými podmienkami ustanovenými
osobitnými predpismi alebo ohrozuje mravnosť 1).
b) reklamné zariadenie je umiestnené bez súhlasu vlastníka alebo správcu objektu, na ktorom
je umiestnené, alebo bez vyjadrenia kompetentných orgánov štátnej správy, inštitúcií,
prípadne iných vyjadrení vyplývajúcich z platných predpisov alebo v rozpore s nimi.
c) zriaďovateľ nedodržiava podmienky určené v povolení k umiestneniu reklamy, alebo
po vydaní povolenia vykonal na reklamnom zariadení zmeny bez ich oznámenia.
d) zriaďovateľ neodstránil reklamné zariadenie v určenej lehote3).

Článok 7
Kontrolná činnosť
1)

Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Novej Bani,
alebo poverený zamestnanec na vykonávanie kontrolnej činnosti.

2)

Na kontrolu a zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa
vzťahujú osobitné právne predpisy.1)

IV.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1)

2 )

3)

Prevádzkovateľ je oprávnený viezť evidenciu umiestnených reklamných zariadení pre účely
zabezpečenia prehľadu o umiestnených reklamných zariadeniach na vybraných plochách.

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
Odstránenie reklamného zariadenia podľa ods. 1 bude vykonané na náklady prevádzkovateľa.
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2)

Reklamné zariadenia, ktoré nemajú uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na umiestnenie
reklamného zariadenia a nevzťahuje sa na ne výnimka v zmysle článku 3 ods. 4 tohto
nariadenia, majú umiestňovanie reklamných zariadení zakázané.

3)

V prípade umiestnenia reklamného zariadenia v priestore podľa článku 4 ods. 2 bez uhradenia
prenájmu bude toto reklamné zariadenie odstránené. Odstránenie takéhoto zariadenia zabezpečí
Mestská polícia Nová Baňa.
Článok 9

Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, postupuje
sa v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Ako aj možnosti vyjadrenia sa
v budúcnosti k danej problematike.

V.
Článok 10 Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 06.06.2022 do 21.06.2022 .
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. 5/2022 dňa 22.06.2022.
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 06.07.2022 do 21.07.2022 .
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2022 zo dňa 22.06.2022 o reklamných,
informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa nadobudlo účinnosť
dňa 21.07.2022 .

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Primátor mesta
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