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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 4/2006 
o zriadení úradnej tabule mesta Vrbové  

a informačných tabúľ mesta Vrbové 
 
 

Čl. 1  
Úvodné ustanovenie 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom podľa § 11 odsek 4 písmeno g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Vrbové o zriadení úradnej tabule mesta Vrbové s cieľom 
zabezpečiť zákonom predpísanú formu prenosu informácií k obyvateľom. 
 

Čl. 2 
Informačné prostriedky 

 
1) Prenos informácií od orgánov mesta k obyvateľom mesto zabezpečuje úradnou 
tabuľou mesta a informačnými tabuľami mesta. 
 
2) Umiestnenie jednotlivých statických informačných prostriedkov: 
   ● úradná tabuľa mesta: Námestie sv. Cyrila a Metoda pri budove mestského úradu 
(bývalom dome služieb), 
   ● informačné tabule mesta: 
a) podbránie mestského úradu, 
b) Ulica M. R. Štefánika, 
c) Beňovského ulica, 
d) Sídlisko 9. mája, 
e) Hollého ulica, 
f) Bernolákova ulica. 
 
3) Úradné statické informačné prostriedky mesta Vrbové musia byť označené 
výrazným nápisom „Úradná tabuľa mesta Vrbové“, resp. „Informačná tabuľa mesta 
Vrbové“ a doplnené erbom mesta Vrbové.  
 
4) Mesto používa alebo môže používať aj ďalšie prostriedky na zverejňovanie 
informácií. Sú to najmä: 
a) internetová stránka mesta (www.vrbove.sk), 
b) mestské tlačové periodikum (Hlas Vrbového), 
c) mestský rozhlas, 
d) miestna, resp. regionálna televízia (ak ich mesto zriadi, alebo bude na nich 
participovať), 
e) letáky a bulletiny, 
f) plagáty, veľkoplošné pútače, transparenty. 
 

 

Čl. 3 
Predmet zverejňovania 

 

http://www.vrbove.sk/
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1) Úradná tabuľa mesta sa používa na zverejňovanie nasledovných informácií: 
a) zverejnenie zákonom predpísaných písomností – 15 dní, ak zákon alebo 
rozhodnutie mestského zastupiteľstva alebo primátora na základe dôležitého záujmu 
nestanovuje kratšiu lehotu, 
b) zverejnenie informácií o rokovaniach mestského zastupiteľstva: 
● oznam o zvolaní rokovania mestského zastupiteľstva spolu s návrhom programu 
rokovania sa zverejňuje v súlade so Štatútom mesta Vrbové aspoň tri dni pred 
konaním rokovania, alebo aspoň 24 hodín pred zvolaním mimoriadneho rokovania, 
● zverejnenie jednotlivých uznesení mestského zastupiteľstva do 12 dní od 
rokovania zastupiteľstva1, 
c) zverejnenie všeobecne záväzných nariadení mesta – v zákonom stanovenej 
lehote, 
d) konanie v zmysle stavebného zákona – v lehote podľa stavebného zákona,  
e) zverejnenie zámerov činností posudzovaných podľa zákona č. 127/1994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – v lehote stanovenej zákonom 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
f) zverejnenie zámerov odpredaja mestského majetku, ktorý má byť predmetom 
rokovania mestského zastupiteľstva - 7 dní pred rokovaním mestského 
zastupiteľstva. 
 
2) Informačné tabule mesta sa používajú na zverejňovanie: 
a) informácií o kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách na území mesta – 
v primeranej lehote, 
b) informácií o komerčných aktivitách mesta, 
c) iných informácií, ktoré korešpondujú so záujmami mesta, podľa rozhodnutia 
primátora, 
d) turistických informácií o Vrbovom, na čo je vyhradená najmä informačná tabuľa na 
Beňovského ulici. 
 

Čl. 4 
Spôsob zverejňovania na úradnej tabuli a informačných tabuliach 

 
1)  Zverejňovanie  na úradnej tabuli  a na informačných tabuliach zabezpečuje 
mestský úrad. 
 
2) O informáciách zverejnených na úradnej tabuli vedie mestský úrad evidenciu. 
Evidencia zverejnenia obsahuje: 
a) dátum zverejnenia, 
b) miesto zverejnenia, 
c) presnú identifikáciu zverejňovaného dokumentu, vydanie, jeho názov alebo 
charakteristiku obsahu, 
d) miesto uloženia zverejňovaného dokumentu, resp. jeho kópie, 
e) dátum ukončenia zverejnenia. 
 
3) Dátum zverejnenia a dátum ukončenia zverejnenia sa uvedú na zverejňovanej 
písomnosti. 
 

                                                 
1 Uznesenia, ktoré sa primátor rozhodol nepodpísať budú uverejnené so stručným  
    vysvetlením primátora. 
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4) Všetky zverejňované dokumenty  sa v jednom exemplári zakladajú na mestskom 
úrade. 
 
5) Úradnú tabuľu a informačné tabule  je dovolené používať na iný účel, iným 
spôsobom alebo inými subjektami len v odôvodnených prípadoch po udelení súhlasu 
primátora resp. prednostu mestského úradu. 
 
6) Za zverejňovanie písomností na úradnej tabuli a informačných tabuliach mesta 
zodpovedá poverený pracovník mesta. 
 
7) Technický stav úradnej tabule a informačných tabúľ mesta pravidelne kontroluje 
zamestnanec mestského úradu zodpovedný za ich aktualizáciu v súčinnosti 
s mestskou políciou.      

Čl. 5 
Spoločné ustanovenia 

 
1) V prípadoch neupravených týmto VZN rozhoduje primátor mesta. 
 
2) Dodržiavanie tohto VZN kontroluje hlavný kontrolór mesta.  
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní pred 
rokovaním Mestského zastupiteľstva Vrbové, t. j. 31. marca 2006 na uplatnenie 
pripomienok k tomuto návrhu. 

 
2) Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom dňa 18. mája 2006 
uznesením č. 44/V/2006. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho zverejnenia 
na úradnej tabuli, t. j. 2. júna 2006. 
 
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 1/1991 
o zriadení úradnej tabule. 
 
 
 

PaedDr. Ivan BOROVSKÝ, 
primátor mesta Vrbové, v. r. 

 
 
 
Spracoval: 
Ľ. Bosák 
 
 


