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Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2003 
 usmernení reklamnej činnosti na území Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v súlade s § 6 ods. 1) zákona SNR číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení s použitím zákonov číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a  stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona číslo 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona číslo 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení : 
 

§ 1 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu1.  
 
2. Produktom je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie 

pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním2. 
 
3. Šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti3. 
 
4. Za zariadenie pre informáciu, reklamu a propagáciu (d'alej len „reklamné zariadenie“) podľa 

tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa považujú zariadenia na 
plagátovanie, informačné tabule, reklamné tabule a pútače, ktoré slúžia obchodným, 
spoločenským, kultúrnym a iným účelom, ktoré sa môžu umiestniť na stavbách, pozemkoch 
a vo voľnej krajine bez ohľadu na to, či sa jedná o informáciu a reklamu písomnú, obrazovú, 
svetelnú, zvukovú, figurálnu (trojrozmernú) a pod.. 

 
§ 2 

 
1. Stavby a zariadenia pre informáciu, reklamu a propagáciu svojím vyhotovením ani 

umiestnením nesmú porušovať vzhľad miesta alebo krajiny, ohrozovať verejnú bezpečnosť, 
poriadok a estetiku, zabraňovať rozhľadu na cestách a miestnych komunikáciách a nesmú 
nadmerne obťažovať okolie hlukom alebo svetlom. 

 
2. Tieto stavby a zariadenia sa nesmú umiestňovať v blízkosti značiek a optických i zvukových 

signálov, ktoré slúžia riadeniu a regulácii cestnej, železničnej a vodnej dopravy. Od týchto 
značiek a signálov sa musia úpravou výrazne odlišovať. 

 
3. Nesmú sa umiestňovať ani na chránených pamiatkach, chránených prírodných výtvoroch, 

na stavbách slúžiacich kultúrnym a pohrebným účelom, na pomníkoch, na pamätných 
tabuliach, meracích bodoch geodetických sietí a v ich najbližšom okolí. 

 
4. Ďalej sa nesmú umiestňovať na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a na iných 

pevných zariadeniach vodných tokov, ciest, na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a 
energetického vedenia. 

 
5. Na území mesta sa zakazuje na reklamných zariadeniach propagovanie alkoholických a 

tabakových výrobkov. 
 
6. Každý vlastník a užívateľ zariadení, slúžiacich na reklamu a propagáciu, je povinný dbať o 

ich údržbu a estetický vzhľad. 
 

                                                           
1 § 2 ods.1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
2 § 2 ods.1 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z.   
3 § 2 ods.1 písm. c) zákona č. 147/2001 Z.z.   
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§ 3 
Poplatok z reklamy 

 
(1) Poplatok z reklamy sa platí za: 

a) písomné, 
b) obrazové, 
c) svetelné,  
d) zvukové, 
e) figurálne (trojrozmerné). 

 
(2) Poplatok sa platí za reklamy umiestnené alebo uskutočnené v meste na verejných 

priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, 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) Sadzby poplatkov z reklamy a reklamy oslobodené od poplatkov upravuje osobitné VZN 

mesta Komárno.   
 

§ 4 
Povolenie na umiestnenie  

 
(1) Povolenie na zariadenia sa vyžaduje, ak sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných 

priestorov a ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom. 
 
(2) Povolenie sa nevyžaduje pri označení budov štátnych orgánov, dopravných, 

vodohospodárskych a popisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových 
schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označení budov organizácií, pokiaľ' nie sú 
reklamným zariadením. 

 
(3) Na podanie žiadosti zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné 

oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Na podanie žiadosti je oprávnená aj 
osoba alebo organizácia, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo 
s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom má byť 
zariadenie umiestnené. 

 
§ 5 

 
(1) V žiadosti o povolenie zariadení sa uvedie: 

- druh, účel, miesto a čas trvania zariadenia, 
- označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť, 
- zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi. 

 
(2) K žiadosti sa podľa povahy zariadenia pripojí: 

- predpísaná dokumentácia vo dvoch vyhotoveniach, 
- doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti, 
- doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich stanovujú osobitné 

predpisy, 
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ 

sa viedli vopred. 
 
(3) Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä: 

- technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinkov zariadenia na okolie, 
- výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú 

konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu. 
 
(4) Pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia 

a jednoduchý náčrt. 
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§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa  27.11.2003. 
 
(2) Zrušuje sa VZN číslo 7/1994 o usmernení reklamnej činnosti na území mesta Komárno. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004. 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  

 
 
 

Vyvesené: 15.12.2003 
Zvesené: 
 


