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PODKLADOVÉ MATERIÁLY:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Územný plán mesta Trnava
Územný plán CMZ Trnava
Zásady pamiatkovej starostlivosti MPR Trnava
GIS mesta Trnava
Uznesenie MR Mesta Trnavy č. 489/2004 k prenájmu a stanoveniu nájomného pri
umiestňovaní RIP zariadení na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve mesta
Podklady ku spracovaniu Koncepcie umiestňovania a povoľovania reklamných,
informačných a propagačných zariadení na území mesta Trnava od KPÚ Trnava a
Okresného dopravného inšpektorátu PZ v Trnave
Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k problematike povoľovania
informačných, reklamných a propagačných zariadení
Usmernenie MDPT SR k umiestňovaniu RIP zariadení v blízkosti medzinárodných
ciest zo 4.4. 2007
Zásady, kritériá a pravidlá umiestňovania informačných, propagačných a reklamných
zariadení mesta Košice
Koncepcia umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných a propagačných
zariadení na území mesta Nitra
VZN Mesta Žilina o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na
území mesta Žilina
VZN Mesta Martin č. 52 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na
území mesta Martin
VZN Mesta Prešov o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných
zariadení na území mesta

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Účel koncepčného materiálu
Mesto
Trnava
zabezpečuje
obstarávanie
územnoplánovacích
podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie, ktorá rieši priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné
prostredie a stanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia. Pre stanovenie konkrétnych podmienok
umiestňovania, povoľovania
a odstraňovania RIP zariadení na území mesta Trnava je potrebné spracovať koncepciu ako
podklad pre určenie regulatívov a ich následné zapracovanie do Územného plánu Mesta
Trnava - Aktualizovaného znenia 2009.
Navrhovaný koncepčný materiál má pomôcť pri koordinácii a spracovávaní agendy,
týkajúcej sa umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných a propagačných
zariadení na území mesta Trnava.
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1.2 Rozsah platnosti
1. Tento dokument platí pre územie mesta Trnava pozostávajúce z katastrálnych území :
a) Trnava
b) Modranka
2. Územie mesta je, pre účely tohto dokumentu, rozdelené do nasledovných zón:
a) Zóna I – Mestská pamiatková rezervácia (ďalej len MPR) – je územie vyhlásené
uznesením Vlády SSR č. 194/1987 zo dňa 11. 09. 1987. Hranica MPR je vyznačená
v Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava. Územie mestskej pamiatkovej
rezervácie je totožné s hranicou sledujúcou obvod mestského opevnenia (viď grafická
príloha 6.2 a 6.3).
b) Zóna II – ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie - je územie
vymedzené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-06/4714/6549/Kow zo 14.07.2006. Územie ochranného pásma Mestskej pamiatkovej
rezervácie je vymedzené od severu južnou stranou Rybníkovej ulice v začiatočnom bode
na križovatke s Hlbokou ulicou, v smere západnom pokračuje východnou hranicou areálu
cukrovaru až po Cukrovú ulicu, pokračuje ulicou Pri Kalvárii až po Trstínsku cestu. Ďalej
pokračuje krátkym úsekom Trstínskej cesty, východnou stranou Hospodárskej ulice až po
železničnú trať na Dohnányho ulici, potom pokračuje smerom východným na severnej
strane železničnej trate až na úroveň hranice parciel medzi SPP a Strediskom
sociálnych služieb, nachádzajúcich sa na Kollárovej ulici. V tomto bode sa od železničnej
trate vracia na Kollárovu ulicu a po jej severnej strane pokračuje až do križovatky Hlboká
– Spartakovská a po západnej strane Hlbokej ulice sa vracia do začiatočného bodu
križovatky Rybníková – Hlboká (viď grafická príloha 6.2 a 6.3).
c) Zóna III – intravilán - je zastavané, alebo k súvislému zastavaniu určené územie mesta
podľa platného ÚPN mesta Trnava, mimo zóny I, II a IV (viď grafická príloha 6.2)
d) Zóna IV – extravilán – sú lokality mimo zastavaného územia alebo určeného na
súvislé zastavanie podľa platného ÚPN mesta Trnava (viď grafická príloha 6.2)
1.3 Základné pojmy
1. Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu. Produkt
je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu
výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. 1)
2. Reklamou nie je:
a) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, prevádzkarne alebo
organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj
označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo
vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)

§2 zákona č.147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
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b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,
c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa
osobitného predpisu,
d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej uzávierky, auditu podniku alebo
iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z osobitného
predpisu.1)
3. Za reklamu sa taktiež nepovažuje označenie staveniska (stavby) rozhodnutím, ktorým
bola stavba povolená.
4. Reklamné zariadenia – sprostredkúvajú ponuku najmä tovarov a služieb s cieľom
získania zákazníkov (komerčná reklama). Šíriteľ reklamy je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá svoju reklamu šíri v rámci podnikateľskej činnosti.
5. Informačné zariadenia – poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o ich
zariadeniach, službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a dostupnosti lekárskych
zariadení, dopravnej polície, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu
a dostupnosti lokalít s kultúrnymi a národnými pamiatkami, športovými a rekreačnými
zariadeniami, smeroch ulíc a miestnych častí a pod.
6. Propagačné zariadenia – informujú občanov s cieľom upozorniť a získať záujemcov
najmä pre charitatívne, kultúrne, telovýchovno-športové a iné spoločenské ciele. Sem
patria aj transparenty a tabule so zameraním na bezpečnosť jazdy, ekológiu, humanitu
a pod.
7. RIP zariadenia – pre tento materiál použitá skratka pre reklamné, informačné
a propagačné zariadenia.
8. RIP zariadenie – je akákoľvek konštrukcia s RIP povrchom alebo plochou, používaná
alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto
plochu, ako aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane
akýchkoľvek základov. Zahŕňa RIP zariadenia, plochy a tabule, bežne známe ako
plagátovacie plochy, štíty, vývesné tabule, markízy, neónové, elektrické alebo osvetlené
tabule, RIP zariadenia akéhokoľvek druhu, na ktorých môže byť RIP správa natlačená
alebo namaľovaná, zvukovo reprodukovaná okrem rádia a televízie, ktoré budú označené
identifikačným znakom vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto zariadenia.
9. RIP plocha – označuje plochu alebo časť zariadenia vrátane otvorov a prázdnych plôch,
na ktorej je zobrazená RIP správa vrátane tých častí, ktoré majú dekoračnú či
orámovaciu (ohraničujúcu) funkciu.
10. Voľne stojace RIP zariadenie – je zariadenie (tzv. „A“), ktoré nie je žiadnym spôsobom
ukotvené do pevného podkladu a je umiestnené na jestvujúcej spevnenej ploche.
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11. Samostatne stojace RIP zariadenie – je zariadenie, ktoré má samostatnú konštrukciu a
je z hľadiska stability alebo konštrukčnej bezpečnosti pevne spojené so zemou alebo si
jeho osadenie vyžaduje úpravu podkladu upevnením.
12. Maloplošné RIP zariadenia – plošné RIP zariadenia do plochy 5m2
13. Strednoplošné RIP zariadenia – plošné RIP zariadenia od 5m2 do 12m2
14. Veľkoplošné RIP zariadenie – o rozmeroch euro formátu a formátov od plochy nad
12m2 (napr. bilboard, bigboard, megaboard, ap.), osvetlené alebo neosvetlené, pohyblivé
resp. viacrozmerné
15. Vývesný štít – RIP zariadenie, ktoré označuje firemnú tabuľu s jej plochou, upevnenou
na zvislej stene budovy, pričom táto je rovnobežná so zvislou stenou budovy, alebo je na
stenu budovy kolmá.
16. Priestorové, t.j. viacrozmerné RIP zariadenia – RIP zariadenia v priestore
17. Svetelné RIP zariadenie – neónové, krabicové, svetelné trubice a pod.
18. Pohyblivá svetelná alebo mechanická RIP tabuľa – znamená osvetlenú tabuľu
s automatickým prepínaním polôh „zapnuté“ – „vypnuté“, alebo s ilúziou pohybujúceho sa
svetelného obrazu a svetelného písma, alebo s mechanickým vyvolávaním pohybu na
čelnej ploche tabule, alebo obdobné na princípe zmeny obrazu.
19. City Light vitríny (ďalej len CLV) – reklamné nosiče, štandardného formátu cca 1,3 x 2,3
m, zvnútra osvetlené
20. RIP zariadenie na fasáde (tzv. wallboard) – reklamná plocha namaľovaná priamo na
fasáde budovy alebo banerová vode odolná plachta upevnená na fasádu, osvetlená,
neosvetlená alebo nasvietená
21. MIS – mestský informačný systém – je vyznačenie názvov námestí, ulíc, okrskov
a miestnych cieľov. Ako vybrané mestské ciele sú akceptované úrady štátnej správy,
mestskej samosprávy a objekty verejnoprospešného charakteru (radnica, mestský úrad,
krajský úrad, krajský súd, okresný súd, nemocnica, železničná stanica, mestský cintorín,
mestský park, futbalový štadión, športová hala, plaváreň a pod.) MIS sú samostatné
objekty – multifunkčné stĺpy v území centrálnej mestskej zóny a mimo územia centrálnej
mestskej zóny.
22. Informačný systém na verejnom osvetlení - ide o jednostranné, prípadne obojstranné
tabule rozmerov 700 x 1000 mm (Š / V) umiestnené na stĺpoch VO na prejazdných
úsekoch ciest a v dotyku s miestnou komunikáciou
23. RIP zariadenie s navigáciou prevádzok pri cestách – je samostatne stojace
zariadenie na spoločnej konštrukcii s jednotlivými navigačnými plochami nad sebou
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24. Kordónová rímsa – je ochranný predsunutý článok pred fasádou objektu prebiehajúci vo
fasáde v úrovni stropov jednotlivých podlaží
25. Prevádzka – zahŕňa obchodné, administratívne a výrobné priestory, priestory pre služby
a pod.
26. Kontrolór – znamená príslušník mestskej polície, pracovník MsÚ - odboru stavebného
a životného prostredia alebo odboru územného rozvoja a koncepcií, poslanec MZ alebo
iná, primátorom mesta Trnava poverená osoba.
27. Umiestnenie RIP zariadení – určuje grafický návrh zariadenia na objekte alebo
pozemku, z ktorého je zrejmý presný rozmer, tvar, materiálové vyhotovenie a konkrétne
miesto budúceho osadenia
28. Povolenie RIP zariadení – ide o vydanie rozhodnutia v zmysle platných právnych
predpisov, v ktorom sú stanovené záväzné podmienky ich uskutočnenia
29. Odstránenie RIP zariadení – rozumie sa
zariadení

tým zabezpečenie úplnej demontáže

2. UMIESTŇOVANIE RIP ZARIADENÍ
2.1 Všeobecné ustanovenia
1. RIP zariadenie nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať
verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad
prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom alebo osvetlením.2) Pri
osádzaní RIP zariadení je potrebné klásť dôraz na ich estetický vzhľad v kontexte krajiny
a architektúry.
2. Umiestnením a prevádzkou zariadenia nesmie vzniknúť na pozemnej komunikácii,
verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážka pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.2)
3. V ochrannom pásme vodného toku, železničnej dráhy, pozemnej komunikácie a v dosahu
chránenej pamiatky, prírodného osobitne chráneného územia a pri významnom
rekreačnom alebo kúpeľnom zariadení sa môže RIP zariadenie umiestniť, ak sú splnené
podmienky podľa príslušných osobitých predpisov.2)
4. RIP zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie
rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily.2)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2)

§55 vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

8
5. RIP zariadenia nesmú byť umiestnené nad chodníkom v priestore od 450 mm do 2200
mm.3)
6. Umiestniť RIP zariadenie alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej
pamiatke, v mestskej pamiatkovej rezervácii alebo jej ochrannom pásme možno len na
základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu.4)
7. Umiestniť RIP zariadenie na pamätihodnosti v zmysle príslušného VZN mesta
o pamätihodnostiach mesta Trnava je možné len na základe kladného stanoviska
Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
8. Pre umiestnenie RIP zariadení pri cestách, alebo v ich ochranných pásmach mimo
intravilánu je potrebné pred podaním žiadosti na MsÚ vybaviť povolenie na zvláštne
užívanie komunikácie, alebo rozhodnutie o povolení výnimky zo zákazu činností
v ochrannom pásme komunikácie, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán
nasledovne:
a) pri diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá – Ministerstvo dopravy pôšt
a telekomunikácií SR,
b) pri cestách I. triedy – Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava
c) pri cestách II. a III. triedy – Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Trnava
d) pri miestnych a účelových komunikáciách Mesto Trnava, ako prenesený výkon štátnej
správy.5)
9. RIP zariadenia s navigáciou prevádzok pri cestách sa umiestňujú na spoločnej
konštrukcii nad sebou za podmienky, že výška konštrukcie bude 2,4 m a celková šírka
1,0 m. Maximálny počet tabuliek sa stanovuje na 7 ks s výškou jednej navigačnej plochy
0,25 m. Spodná hrana najnižšej navigačnej plochy sa stanovuje 0,65 m nad terénom.
10. V ochrannom pásme dráhy možno umiestňovať RIP zariadenia len so súhlasom
príslušného dráhového správneho úradu a podľa podmienok ním určených.6)
11. Pre umiestnenie RIP zariadenia v ochrannom pásme vodných tokov je potrebný súhlas
príslušného vodohospodárskeho správneho orgánu.7)
12. Na umiestnenie RIP zariadenia na území za hranicami zastavaného územia obce, na
ktorom platí druhý stupeň ochrany prírody sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.8)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3)

bod 1.4.5 prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
4)
5)
6)
7)
8)

§30 ods.3) zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
§3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
§8 ods.1 zákona č.164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov
§27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
§13 ods.2 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
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13. Na umiestnenie RIP zariadenia ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo
propagačného pútača, alebo tabule na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany
prírody, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.9)
14. RIP zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, je
zakázané umiestniť na území, na ktorom platí štvrtý a piaty stupeň ochrany prírody.10)
15. Voľne stojace RIP zariadenia, tzv. „A-čka“ sa nesmú umiestňovať na peších ťahoch –
chodníkoch a verejných priestranstvách s výnimkou propagačných zariadení.
16. Samostatne stojace RIP zariadenia nesmú byť osadené v kvetináčoch, pomocou
podporných konštrukcií a inými obdobnými spôsobmi, ktoré nezabezpečujú pevné
spojenie zo zemou.
2.2 Ustanovenia pre jednotlivé zóny
A, Zóna I a II – Mestská pamiatková rezervácia a ochranné pásmo MPR
1. Priestory, ktorých regulatívy umiestnenia RIP zariadení boli zaradené do stupňa
„A“ podľa ÚPN CMZ (grafická príloha 6.5)
Horné bašty, Jeruzalemská, Nám.Sv.Mikuláša, Kapitulská, Múzejná, Havlíkova,
M.Sch.Trnavského, Invalidská, Jerichova, Univerzitné nám., Hollého, Halenárska,
Hornopotočná, Hviezdoslavova, Pekárska, Tŕnitá, Štefánikova, Hlavná, Zámočnícka,
Radlinského, Jakubské nám., Divadelná, Žarnova a Michalská
Povolené môžu byť tieto druhy RIP zariadení :
• tabuľky (napr. jednotné označenie prevádzok v rámci objektu)
• samostatné trojrozmerné nápisy a logá (napr. samostatné písmená)
• plošné nápisy v prípade, ak sú súčasťou výkladu
• maľované nápisy
• konzolové vývesné štíty
• voľne stojace RIP zariadenia, tzv. „A-čka“ ako propagačné zariadenia
• zástavy, vlajky a transparenty vrátane zariadenia pre osadenie
V predmetnom území budú RIP zariadenia pre umiestnenie reklám umiestňované
s maximálnym ohľadom na pamiatkové hodnoty jednotlivých objektov a územia. Uvedené
druhy budú povoľované v obmedzenom rozsahu a v minimálnom formáte. RIP zariadenia,
oznamy a technické zariadenia pre umiestnenie RIP zariadení môžu byť umiestnené iba
v úrovni parteru (rozumie sa tým max. do výšky kordónovej rímsy alebo ak objekt nemá
kordónovú rímsu max. po úroveň spodnej hrany okien 2.NP).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9)

§14 ods.2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

10)

§15 a §16 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
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2. Priestory, ktorých regulatívy umiestnenia RIP zariadení boli zaradené do stupňa
„B“ podľa ÚPN CMZ (grafická príloha 6.5)
južná strana Rybníkovej ul., Františkánska, Hradobná, Dolnopotočná, Dolné Bašty,
Športová, Rázusova
Povolené môžu byť tieto druhy RIP zariadení pre umiestnenie reklám:
• tabuľky (napr. jednotné označenie prevádzok v rámci objektu)
• samostatné trojrozmerné nápisy a logá (napr. samostatné písmená)
• plošné nápisy v prípade, že sú súčasťou výkladu
• okenice s reklamou
• maľované nápisy
• konzolové vývesné štíty
• združené konzolové vývesné štíty
• voľne stojace RIP zariadenia, tzv. „A-čka“ ako propagačné zariadenia
• zástavy a vlajky vrátane zariadenia pre osadenie
Uvedené druhy budú povoľované v obmedzenom rozsahu a v minimálnom formáte.
RIP zariadenia pre umiestnenie reklamy môžu byť umiestnené iba v úrovni parteru (rozumie
sa tým max. do výšky kordónovej rímsy alebo ak objekt nemá kordónovú rímsu max. po
úroveň spodnej hrany okien 2.NP). Pri národných kultúrnych pamiatkach s existujúcim
obchodným parterom bude reklama alebo technické zariadenie umiestňované s ohľadom na
architektonický výraz a pamiatkové hodnoty objektu.
3. Priestory, ktorých regulatívy umiestnenia RIP zariadení boli zaradené stupňa
„C“ podľa ÚPN CMZ (grafická príloha 6.5)
areál cukrovaru pri Zelenom kríčku, Paulínska, Sladovnícka, Vajanského, ochranné pásmo
na východnej a západnej strane MPR, stredná a východná časť Kollárovej, časť Veselej,
časť Trhovej a západná časť Halenárskej ulice
Povolené môžu byť tieto druhy reklám, oznamov a technických zariadení pre umiestnenie
reklám:
• tabule
• tabuľky (napr. jednotné označenie prevádzok v rámci objektu)
• samostatné trojrozmerné nápisy a logá (napr. samostatné písmená)
• lepené nápisy
• maľované reklamy
• maľované nápisy
• konzolové vývesné štíty
• združené konzolové vývesné štíty
• svetelné reklamy
• plastické nástavce výkladov

11
•
•
•
•
•
•
•
•

vitríny na fasáde
okenice s reklamou
nápisy uplatňujúce sa v strešnej krajine (napr. na plochých strechách)
reklamné banery, plachty
transparenty
zástavy a vlajky vrátane zariadenia pre osadenie
citylighty
digitálne displeje

RIP zariadenia pre umiestnenie reklám môžu byť umiestnené aj nad úrovňou spodnej
hrany 2.NP tak, aby reklama neprekrývala dôležité znaky obdobia, v ktorom fasáda objektu
vznikla (tympanón, balkón, atika, okenný otvor a pod.). Na uvedenom území sa zakazuje
umiestnenie reklám nad úrovňou korunnej rímsy.
RIP zariadenia pre umiestnenie reklám nesmú negatívne zasiahnuť do diaľkových
pohľadov na mesto, ako aj do jeho siluety a panorámy a nesmú zakrývať alebo dotvárať
výraz historických dominánt mesta.
Konkrétne umiestnenie, výtvarné a architektonické riešenie, veľkosť a materiál
RIP zariadenia pre umiestnenie reklamy v mestských priestoroch so stupňom ochrany
A, B a C bude predmetom individuálneho posúdenia MsÚ Trnava – odborom
územného rozvoja a koncepcií a Krajského pamiatkového úradu v Trnave vydaním
záväzného stanoviska. Následne po posúdení môže byť podaná žiadosť v zmysle
stavebného zákona.
Vo výnimočných a ojedinelých prípadoch môžu byť povolené v mestských
priestoroch so stupňom ochrany A, B a C na časovo obmedzenú krátku dobu
veľkoplošné obrazovky a propagačné zariadenia na jednotlivé akcie.
4. V zóne I a II sa RIP zariadenia nesmú umiestňovať:
a) na fasádach nad arkádami,
b) na kovaných zábradliach pavlačí, balkónov a loggií, v parapetoch okien,
c) na výplniach okenných a dverných otvorov,
d) medzi stĺpmi arkád,
e) na klenbách a stĺpoch podlubia,
f) kolmo na stenu podlubia (v šírke väčšej ako 50 cm),
g) na rímsach,
h) v polohách, v ktorých by bránili výhľadom na významnú architektúru, na ozdobné
prvky architektúry a pod.,
i) na výtvarných dielach, drobnej architektúre a na zeleni,
j) na strechách a štítoch v radovej zástavbe,
k) na historizujúcich stĺpoch verejného osvetlenia
5. V zóne I sa na štítoch objektov v prielukách smú umiestňovať len reklamy maľbou na
základe ohlásenia stavebných úprav stavebnému úradu po predchádzajúcom posúdení
grafického návrhu MsÚ Trnava – OÚRaK a KPÚ v Trnave.
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6. V zónach I, II sa nesmú umiestňovať veľkoplošné ako aj priestorové (trojrozmerné)
reklamné a informačné zariadenia, propagačné zariadenia sa môžu umiestňovať po dobu
trvania akcie na základe súhlasného stanoviska MsÚ.
7. RIP zariadenia v zóne I musia byť riešené na vysokej profesionálnej úrovni v kontexte
s architektúrou objektov a dizajnom okolitého prostredia a existujúceho mobiliáru.
8. RIP zariadenia v zóne I a II je potrebné riešiť komplexne pre celý objekt (napr. ako
jednotný informačný systém a pod.)
9. RIP zariadenia v zónach I a II je potrebné riešiť s použitím prevažne ušľachtilých
materiálov.
10. V zóne I a II zariadenia, ako napr. označenie obchodu, prevádzky a pod. realizovať
v maximálnej možnej miere formou vývesných štítov.
11. Vývesné štíty sa smú osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemia
a v minimálnej výške 2200 mm nad úrovňou terénu.
12. V prípade, že označenie prevádzky, názov objektu a pod. je súčasťou architektúry
objektu, môže byť toto umiestnené aj nad kordónovou rímsou alebo v súlade
s architektonickým návrhom.
13. V zóne I a II budú povoľované na objektoch RIP zariadenia iba takých prevádzok,
ktoré sa v predmetných objektoch nachádzajú.
14. Na uličnej fasáde objektov v zóne I budú povoľované reklamné zariadenia (vývesné
štíty, plošné plastické nápisy a pod.) len pre prevádzky, ktoré majú v rámci parteru
výkladné skrine. Ostatné prevádzky v objekte môžu byť označené na čelnej fasáde len
formou jednotného informačného systému.
B, Zóna III a IV – intravilán a extravilán
1. RIP zariadenia umiestnené na oplotení pozemkov, areálov a pod. vedľa seba alebo
v tesnej blízkosti musia mať rovnaké rozmery a materiálové vyhotovenie.
2. Samostatne stojace RIP zariadenia musia byť na kovovej konštrukcii.
3. Vzdialenosť medzi maloplošnými RIP zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou oplotenia alebo
nie sú umiestnené nad sebou, musí byť minimálne 50 m v extraviláne a minimálne 20 m
v zastavanom území.
4. Vzdialenosť medzi strednoplošnými RIP zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou oplotenia,
musí byť minimálne 100 m v extraviláne a minimálne 30 m v zastavanom území.
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5. Vzdialenosť medzi veľkoplošnými RIP zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou oplotenia,
musí byť minimálne 200 m v extraviláne a minimálne 50 m v zastavanom území.
6. Vzdialenosť medzi RIP zariadeniami rôzneho typu, musí byť v extraviláne minimálne
150 m a minimálne 30 m v zastavanom území.
7. Samostatne stojace RIP zariadenia sa nesmú v extraviláne pri pozemných komunikáciách
umiestňovať pozdĺžne s osou komunikácie.
8. V intraviláne a extraviláne sa veľkoplošné RIP zariadenia nesmú umiestňovať
v prírodných územiach s oddychovo - relaxačným potenciálom v zmysle ÚPN mesta
Trnava, zvlášť v územiach s vyšším stupňom ochrany v zmysle Zákona o ochrane
prírody a krajiny a VZN mesta Trnava o pamätihodnostiach mesta Trnava.
9. Pri umiestňovaní veľkoplošných RIP zariadení bude uprednostňované ich umiestnenie
v rámci území plôch priemyslu, zmiešaných území určených pre výrobu, obchod
a služby, plôch komerčnej občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho
významu – tzv. obchodných reťazcov podľa platného ÚPN mesta Trnava.
10. Pri povoľovaní RIP zariadení bude zo strany MsÚ posudzovaný ich vplyv najmä na
ochranu prírody a krajiny, na vzácne mestské pohľady a priehľady. Nebudú povoľované
klasické rozmery bilboardov na fasádach objektov a pred fasádami, lebo narúšajú
pôvodný architektonický vzhľad objektov. V takomto prípade
je možnosť použiť
celoplošnú maľbu alebo banerovinu – vode odolné plátno alebo maľbu na stenu, tzv.
wallboard.
11. RIP zariadenia musia byť graficky vyhotovené a umiestnené tak, aby nemohlo dôjsť
k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením alebo by ich zakrývali,
alebo ktoré by rozptyľovali pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo ho oslňovali.11)
3. POVOĽOVANIE A ODSTRAŇOVANIE RIP ZARIADENÍ
3.1 Povoľovanie
1. RIP zariadenia musia mať povolenie v zmysle stavebného zákona, pokiaľ sú
umiestňované na miestach viditeľných z verejného priestranstva a pokiaľ sú spojené so
stavbou alebo pozemkom.12)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11)
12)

§61 ods.6 zákona NR SR č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
§71 ods.1) písm.c) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov
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2. Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach
v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných,
vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových
schránok.13)
3. Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie zariadenia musí obsahovať:
a) druh, účel, miesto a čas trvania zariadenia,
b) označenie nehnuteľnosti, na ktorej má byť zariadenie umiestnené,
c) doklad, ktorým žiadateľ preukáže svoje právo k nehnuteľnosti, na ktorej má byť
zariadenie umiestnené (výpis z listu vlastníctva, resp. nájomná zmluva s vlastníkom
nehnuteľnosti vrátane súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením zariadenia),
d) rozhodnutia, resp. stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia
dotknutých orgánov, podľa požiadavky stavebného úradu,
e) zjednodušenú projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
najmä:
– umiestnenie zariadenia (buď situácia osadenia, resp. osadenie na objekte),
– ideový návrh a technické riešenie,
– pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný popis
zariadenia a jednoduchý grafický náčrt v primeranej mierke
4. Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu RIP zariadenia
potrebné, k žiadosti sa pripojí :
- náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo okolia,
- technický popis konštrukčného riešenia zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov
o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej
odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia.
V prípade ak ide o svetelné zariadenie – pripojí sa technický popis spôsobu jeho
napojenia na elektrické vedenie.
5. Povolenie v zmysle stavebného zákona pre umiestnenie RIP zariadení vydáva mesto
Trnava ako príslušný stavebný úrad prostredníctvom MsÚ – odboru stavebného
a životného prostredia.
6. RIP zariadenie nesmie byť postavené skôr, ako rozhodnutie o jeho povolení nadobudne
právoplatnosť. Povolenie môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho
poplatku v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
7. Voľne stojace RIP zariadenia (tzv. A-čka) pokiaľ sa umiestňujú na miestnych
komunikáciách alebo verejnom priestranstve musia mať povolenie na zvláštne užívanie
v zmysle zákona č.135/1961 Zb.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13)

§71 ods.3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov
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3.2 Odstránenie RIP zariadenia
1. Odstránenie RIP zariadenia je potrebné nariadiť ak:
a) svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, bezpečnosť cestnej premávky,
nevyhovuje estetickým kritériám a pod,
b) osadenie sa uskutočnilo bez povolenia alebo v rozpore s ním, ak ho nie je možné
dodatočne povoliť
c) uplynula doba, na ktorú bolo RIP zariadenie povolené a vlastník nepožiadal o jeho
predĺženie,
2. Odstránenie RIP zariadenia nariaďuje príslušný stavebný úrad.
3. Náklady na odstránenie RIP zariadenia znáša jeho vlastník.
4. Pri odstránení RIP zariadenia zo strany vlastníka zariadenia nie je potrebné povolenie
stavebného úradu, postačí ohlásenie lehoty, v ktorej bude RIP zariadenie odstránené.
4. RIP ZARIADENIA Z POHĽADU PLYNULOSTI A BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY
4.1 Pravidlá obsiahnuté v právnych predpisoch o pozemných komunikáciách
• Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou /AGR/
• Príloha II. Podmienky, ktorým musia vyhovovať hlavné cesty pre medzinárodnú
dopravu, časť VII., ochrana prírody, bod VII.4 „z bezpečnostných a estetických
dôvodov je nutné zakázať v okolí medzinárodných ciest reklamné tabule“
• Zákon č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Tabuľka č. 1: Povoľovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení

Povoľovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta
Účastníkmi stavebného konania,
v stavebnom konaní pre povoľovanie
reklamných zariadení sú podľa
povahy veci najmä:

vlastník pozemku, správca pozemku,
vlastníci susediacich pozemkov, (ak ich vlastnícke alebo iné
právo môže byť dotknuté,
správca cesty – podľa typu komunikácie

dotknutými orgánmi v stavebnom
konaní pre povoľovanie reklamných
zariadení sú podľa povahy veci
najmä:

príslušný
dopravný
inšpektorát
najmä
(z pohľadu
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky),
príslušný cestný správny orgán – podľa typu komunikácie,
Mesto Trnava,
Krajský pamiatkový úrad
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Povoľovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení na komunikáciách
Správca
komunikácie a
Typ
Vlastník
príslušný
Stanoviská
Povolenie
komunikácie
komunikácie
cestný správny
orgán
Diaľnice
a rýchlostné
komunikácie

Štát

Cesty I. triedy

Štát

Cesty
triedy

II. a III.

Mestské
komunikácie

4.2

Samosprávny kraj

Mesto Trnava

Národná
diaľničná
spoločnosť,
ministerstvo
dopravy, pôšt a
telekomunikácií
Slovenská správa
ciest,
Krajský
úrad pre cestnú
dopravu
a pozemné
komunikácie
Regionálna
správa a údržba
ciest ,
Obvodný úrad pre
cestnú
dopravu
a pozemné
komunikácie

Správca, ale i ďalší
účastníci
stavebného
konania a dotknuté
orgány

Príslušný
stavebný úrad

Mesto Trnava

Ďalšie pravidlá (Zákon 135/1961 Zb. v znení noviel)

1. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií sa môžu umiestňovať
iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu
pozemnej komunikácie.14)
2. RIP zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych
komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.14)
3. RIP zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej
premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom
poli vodiča na križovatke.14)
4. Taktiež sa RIP zariadenia nesmú umiestňovať vo vnútorných oblúkoch zákrut pozemných
komunikácií.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14)

§8 ods. 11 a 12 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
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5. RIP zariadenia nesmú brániť v rozhľade na priechodoch pre chodcov a v miestach
vjazdov a výjazdov na pozemné komunikácie.
6. Na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich
ochranných pásmach okrem odpočívadiel je zakázané umiestňovať reklamné, informačné
a propagačné zariadenia.15)
7. V blízkosti cesty ceste sa nesmú umiestňovať RIP zariadenia, ktoré by mohli
viesť k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením alebo by ich
zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej
premávky, alebo ho oslňovali.16) Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je
umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie. Takýmto miestom je aj
priestor, v ktorom sa dopravné značky alebo dopravné zariadenia spravidla umiestňujú. 17)
8. RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať v nehodových úsekoch pozemných komunikácií
(viď tabuľka č.2 – prehľad nehodových úsekov ciest a grafická príloha č. 6.4)
9. RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať na dopravných značkách alebo na dopravných
zariadeniach a ich nosnej konštrukcii.18)
Tabuľka č. 2: Prehľad nehodových úsekov ciest I. a II. triedy v meste Trnava
spracovaný za rok 2008 (viď grafická príloha 6.4)
Nehodová
lokalita číslo

Číslo cesty

Konkrétny
popis miesta

1

I/51

2

I/51

3

I/51

Trstínska –
Zelený kríčok
Zelený kríčok Rybníkova
Bučianska

4

I/51

5

I/51

Juhovýchodný
obchvat pri
Zavarskej
Bratislavská

6

II/504

Ružindolská

7

II/504

Sladovnícka

8

II/504

Špačinská

Dĺžka úseku
1 km staničenie
125.300
126.300
126.400
127.400
127.500
128.500
128.600
129.600
047.000
048.000
019.500
020.500
020.700
021.700
021.800
022.800

Počet nehôd

16
47
41
26

16
13
34
35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15)
16)
17)
18)

§10 ods.3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
§61 ods.6 zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
§60 ods.10 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§61 ods.5 zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
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Právne predpisy vzťahujúce sa k povoľovaniu a umiestňovaniu RIP zariadení
Právne predpisy
• Zákon č. 50/1996 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel
• Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov
• Zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov
• Zákon č. 49/2002 Z .z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
• Zákon č.164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
• Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
• Zákon č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov
• Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR)
• Vyhláška č.35/1984Zb., ktorou sa vykonáva zákon a cestných komunikáciách
• Vyhláška č. 453/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
• Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu
• STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií
• STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
• STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic
• STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na cestných komunikáciách
• Štatút mesta Trnava
• Územný plán mesta Trnava – Aktualizácia 2004
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 227 o územnom pláne mesta Trnava a
o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
• Územný plán centrálnej mestskej zóny Trnava
• Všeobecné záväzné nariadenie č. 57 o Územnom pláne CMZ Trnava, ktorým sa
vydáva doplnok č.1 k VZN č. 34/93 o Územnom pláne sídelného útvaru Trnava
• Zásady pamiatkovej starostlivosti pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR) Trnava
• Všeobecne záväzné nariadenie MZ mesta Trnava č.240 o pamätihodnostiach mesta
Trnava
• Uznesenie Mestskej rady mesta Trnava č.489/2004 k prenájmu a stanoveniu
nájomného pri umiestňovaní RIP zariadení na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve
mesta
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5. PRAVIDLÁ NA UMIESTŇOVANIE VYBRANÝCH RIP ZARIADENÍ
5.1 Billboardy
5.1.1 Zoznam lokalít nevhodných pre umiestnenie nových RIP zariadení
1,
2,
3,
4,
5,

Zóna I - Mestská pamiatková rezervácia Trnava (MPR)
Zóna II - Ochranné pásmo MPR Trnava
Nehodové úseky ciest I. a II. triedy v meste Trnava v zmysle tabuľky č.2
V ochrannom pásme pri diaľnici a rýchlostnej komunikácii
V územiach s oddychovo-relaxačným potenciálom.

5.1.2 Zoznam lokalít vhodných pre umiestnenie ďalších RIP zariadení
1, Zóna III - intravilán, územie plôch priemyslu, zmiešaných území určených pre výrobu,
obchod a služby, plôch komerčnej občianskej vybavenosti celomestského a
regionálneho významu - tzv. obchodných reťazcov podľa platného ÚPN mesta
Trnava. Ďalej je ich možné povoliť len vo výnimočných prípadoch ako súčasť
architektonického riešenia objektov, na oplotení pozemkov, areálov a podobne na
základe posúdenia.
2, Zóna IV - extravilán, pri komunikáciách mimo stanovené ochranné pásmo, za
podmienky dodržania minimálnej vzdialenosti 200 m medzi jednotlivými zariadeniami
a s prihliadnutím na posúdenie konkrétnych zámerov výstavby v zmysle platného
ÚPN mesta Trnava v jednotlivých lokalitách
5.2 Veľkoplošné multimediálne RIP zariadenia
Veľkoplošné multimediálne RIP zariadenia, napr. veľkoplošné LED obrazovky a displeje
je možné v Trnave umiestňovať v zóne III – intraviláne, hlavne v rámci území plôch
priemyslu, zmiešaných území určených pre výrobu, obchod
a služby,
plôch
komerčnej občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu - tzv.
obchodných reťazcov podľa platného ÚPN mesta Trnava (grafická príloha 6.1)
Pre povolenie osadenia veľkoplošného multimediálneho RIP zariadenia je potrebné
okrem zákonných náležitostí dodržať i nasledovné podmienky:
• Pri osádzaní obrazovku situovať tak, aby intenzita osvetlenia nerušila obyvateľov
bytových a rodinných domov v blízkosti /§55, bod 1, vyhlášky 532/2002 Z.z./
• Tam, kde je to možné, riešiť osadenie veľkoplošného multimediálneho zariadenia ako
súčasť fasády objektu
• Programová a obsahová náplň prezentovaných materiálov musí byť v súlade
s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v súlade s dobrými mravmi.
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5.3 City Light vitríny
RIP zariadenia typu City Light sa povoľujú ako :
• súčasť zastávky MHD
• súčasť telefónnej búdky
• voľne stojace /obchodné centrá, centrálna mestská zóna, uličné priestory, námestia,
stanica SAD v Trnave, železničná stanica a pod./
• Nepovoľujú sa ako súčasť riešenia fasády budov
Podmienky:
• Stvárnenie a materiálové riešenie RIP zariadenia typu City Light musí byť v súlade
s existujúcim mobiliárom v predmetnej lokalite
• RIP zariadenie nesmie tvoriť prekážku pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu
a orientácie (§55, bod2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.)
• City Light je možné umiestňovať i do zelených pásov popri peších ťahoch
a miestnych komunikáciách, ak to nie je na úkor existujúcej krovitej a stromovitej
zelene, inžinierskych sietí, bezpečnosti dopravy a prehľadnosti na komunikácii.
5.4 Informačný systém na verejnom osvetlení
• Na území mesta Trnava je možné povoliť iba tabule rozmerov 700 x 1000 mm na
stĺpoch VO . Spodná hrana tabule musí byť vo výške 4 m od úrovne terénu.
• Tabuľa musí byť osadená tak, aby žiadnou svojou časťou nezasahovala do
prejazdného profilu komunikácie.
• Uchytenie tabule k stĺpu VO musí byť objímkami na pevno, tak aby sa pod nimi
nezdržiavala vlhkosť. Medzi objímky a stĺp musí byť vložený gumový prúžok.
• Na 1 stĺp VO je možné osadiť max. jedno RIP zariadenie.
5.5 Veľkoplošné nástenné RIP zariadenia
•
•
•

•

Materiál: PVC, plast, drevo, kov a pod
Povoľovať mimo MPR a ochranného pásma MPR
Možnosť umiestnenia na tie fasády budov a objektov, ktoré sú bez okien (výnimka
môže byť udelená po dobu trvania prípadných rekonštrukčných prác – RIP zariadenie
bude ukotvené na lešení)
Reklamné, informačné a propagačné zariadenie umiestnené na budove musí byť
prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho
významné detaily.

5.6 Bigboardy a megaboardy
•

Povoľovať iba v zóne IV – extraviláne mimo zastavaného /aj výhľadovo zastavaného/
územia mesta Trnava, popri komunikáciách za predpokladu dodržiavania ochranných
pásiem komunikácií (výnimku môžu po dôkladnom posúdení tvoriť veľké priemyselné
a obchodné zóny).
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•
•

K žiadosti o povolenie je potrebné zabezpečiť súhlasné stanovisko Krajského /
Okresného dopravného inšpektorátu a KPÚ v Trnave.
Vzdialenosti medzi jednotlivými zariadeniami budú minimálne 200 m

6. GRAFICKÁ PRÍLOHA
6.1 Fotodokumentácia - najviac používané RIP zariadenia na území mesta Trnava

Vývesný štít

Vývesný štít v kombinácii s plošnou reklamou

Priestorové (viacrozmerné RIP zariadenie)

Pohyblivé RIP zariadenie
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City light vitrína v rámci zastávky MHD

City light vitrína samostatne stojaca

City light vitrína v rámci telefónnych búdiek
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RIP zariadenie na fasáde - wallboard

Mestský informačný systém CMZ

Mestský informačný systém mimo CMZ
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Informačný systém na verejnom osvetlení v CMZ

Informačný systém na verejnom osvetlení mimo CMZ

Bilboard na oplotení jednostranný

Bilboard obojstranný samostatne stojaci
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Bigboard - megaboard (viacrozmerný) na jednej stojke upevnený vysoko nad zemou

Bigboard - megaboard (viacrozmerný) na viacerých oceľových stojkách
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