
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.9 
schválené uznesením MsZ č.66/V/2015 dňa 06.05.2015 

 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové na základe samosprávnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok 1 
Všeobecne: 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je metodické usmernenie pre umiestňovanie 
veľkoplošných reklamných, informačných a propagačných zariadení /ďalej RIPZ/ na území Mesta Vrbové. 

 
Článok 2 

                                                                Základné pojmy: 
Reklamné, informačné a propagačné zariadenia /RIPZ/ s plochou prevyšujúcou 3 m², osadené na 

vlastnej stĺpovej konštrukcii spojenej pevne, alebo dočasne so zemou, reklamnou plochou inštalovanou na cudzej 
zvislej konštrukcii /stene/ a reklamnou plochou napnutou na ráme umiestneným na pevnej zvislej konštrukcii. 

 
Článok 3 

                                                             Záväzné podmienky: 
                                                      Lokality pre umiestnenie RIPZ 

• Piešťanská cesta - vjazd do mesta, od značky IS 36a- obec po ĆS PHM a skladová, prevádzková zóna 
oproti ĆS PHM  

• Od Priehradnej pozdĺž ŚC II/499 smerom na Prašník /pravá strana/ 
• Šteruská cesta /ŚC II/502/ od Družstevnej po zástavku prímestskej HD obojstranne 
• Na ostatnom území mesta je nežiaduce umiestňovať RIPZ tohto druhu 
 

Článok 4 
                                                          Odporúčané podmienky: 

Obsahová náplň RIPZ prednostne venovaná informáciám o kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách 
mesta. 

 
Článok 5 

                                                                        Prílohy: 
Priestorové vymedzenie lokalít vhodných pre umiestnenie RIPZ je zaznačené v grafickej časti, tvoriacej  

neoddeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
Fotografická dokumentácia lokalít vhodných pre umiestnenie RIPZ je obsiahnutá v časti fotodokumentácia 

tvoriacej  neoddeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia: 

Toto VZN nenahrádza povinnosť umiestňovať RIPZ v zmysle zákona č.135/1961 Z.z. o pozemných 
komunikáciách znení neskorších predpisov (cestný zákon) v  a zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). 

 
Toto všeobecne záväzné nariadene nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení. 

 
 
 
 
Dott. Mgr. Ema Maggiová   
      primátorka mesta   
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