VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 11/2008,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 14/2007 o
reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta
Žilina
Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č.
14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina (ďalej len „VZN“) č. 14/2007 o reklamných,
informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina sa mení takto:
1. Hlava I čl. 2 ods. 1 VZN znie:
„Toto VZN platí pre RIP zariadenia na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Žilina
na území Mesta Žilina, pozostávajúcom z katastrálnych území:
a) Žilina,
b) Bánová,
c) Brodno,
d) Budatín,
e) Bytčica,
f) Mojšova Lúčka,
g) Považský Chlmec,
h) Strážov,
i) Trnové,
j) Vranie,
k) Zádubnie,
l) Zástranie,
m) Závodie,
n) Žilinská Lehota.“
2. Hlava II čl. 1 ods. 31 sa vypúšťa.
3. Hlava II čl. 2 ods. 3 znie:
„V zónach I, II sa nesmú umiestňovať veľkoplošné reklamné a informačné zariadenia;
propagačné zariadenia sa môžu umiestňovať po dobu trvania akcie, na základe
súhlasného stanoviska MsÚ Žilina, odb. HA po prerokovaní s odborom dopravy
a komunálnych služieb.“

4. Hlava II čl. 2 ods. 11 znie:
„V zóne III sa nesmú umiestňovať voľne stojace veľkoplošné ako aj priestorové
(trojrozmerné) reklamné a informačné zariadenia; propagačné zariadenia sa môžu
umiestňovať po dobu trvania akcie, na základe súhlasného stanoviska MsÚ Žilina,
odb.HA po prerokovaní s odborom dopravy a komunálnych služieb.“
5. Hlava IV čl. 1 znie:
„Článok 1
Vydávanie súhlasu a uzatváranie nájomnej zmluvy
1. Súhlas s umiestnením RIP zariadenia (ďalej len „súhlas“) vydáva MsÚ Žilina, odb.
HA po prerokovaní s odborom dopravy a komunálnych služieb.
2. Súhlas sa vydáva na dobu určitú, maximálne na tri roky, pričom môže byť
predĺžený na ďalšiu dobu, najviac však o tri roky.
3. RIP zariadenia sa umiestňujú na základe nájomnej zmluvy, uzavretej s Mestom
Žilina, pričom podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je súhlas.
4. Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu sa nevzťahuje na nasledovné RIP zariadenia:
a) Označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku pri uličných,
požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení
geodetických bodov a poštových schránok.
b) Pouličné dekorácie, dočasné transparenty, visiace transparenty (stuhy) a podobné
neziskové reklamné zariadenia umiestnené len po dobu trvania akcie.
c) Reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch - reklamy na ploche vnútorných
výkladov.
d) Vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch.
e) Označenie prevádzky.
f) Označenie stavby.“
5. Pre umiestnenie RIP zariadení uvedených v bode b) ods. 4 sa vyžaduje súhlas MsÚ
Žilina, odb. HA po prerokovaní s odborom dopravy a komunálnych služieb.“
6. Hlava IV čl. 2 sa vypúšťa.
7. Hlava IV čl. 3 znie:
„Článok 3
Odstránenie RIP zariadenia
RIP zariadenie je jeho vlastník povinný na svoje náklady odstrániť do 30 dní od
ukončenia nájomnej zmluvy.“
8. Hlava V čl. 1 ods. 2 znie:

„RIP zariadenie umiestnené bez platnej nájomnej zmluvy dá mesto odstrániť na
náklady vlastníka zariadenia.“
9. Hlava VI čl. 1 znie:
„Hlava VI
Ceny
Článok 1
Ceny, za ktoré mesto poskytne priestory na umiestnenie RIP zariadení na svojich
nehnuteľnostiach, sú uvedené v prílohe tohto VZN, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú
súčasť.“
10. Hlava VI čl. 2 sa vypúšťa.
11. Hlava VI čl. 3 znie:
„Článok 3
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 1.000,-Sk (33,19 €).
2. Na základe ust. § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, je primátor mesta Žilina oprávnený uložiť právnickej, alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich
z tohto všeobecne záväzného nariadenia pokutu až do výšky 200.000,- Sk
(6.638,78 €).“
Čl. II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Žiline dňa 13.10.2008.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta, t. j. 05.11.2008.

Ivan Harman
primátor

