
 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: .../2015/5    

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie dokumentu „Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných 

stavieb na území mesta Dunajská Streda”  

Javaslat a „Reklámépítmények Dunaszerdahely Város területén való elhelyezésének és 

engedélyezésének alapelvei” dokumentum elfogadására 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

Vypracovala:  Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru stavebného 

 Kidolgozta:       

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

         

      Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

                                                        

 A/  s ch v a ľ u j e,  

B/  n e s ch v a ľ u j e, 

 

dokument „Zásady umiestňovania a povoľovania 

reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda” 

v predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2015 

2015. április 

Dôvodová správa 

 



k bodu: Návrh na schválenie dokumentu „Zásady umiestňovania a povoľovania 

reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda”  

 

Dňa 2.1.2015 vstúpila do účinnosti novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. Doterajšie reklamné zariadenia sa stali reklamnými stavbami. Nová definícia v 

prípade reklamných stavieb upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so 

zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré doteraz neboli 

stavbami, ale len hnuteľnými vecami. Navrhovaný materiál má pomôcť pri koordinácii 

umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda. 

Navrhovaný materiál obsahuje aj nasledovné špecifiká pre mesto Dunajská Streda:  

1/ Postup pri povoľovaní a  umiestňovaní reklamných  stavieb,  ktorých  najväčšia  informačná  

plocha  má  veľkosť  do 1,2 m2,  na stĺpy verejného osvetlenia - §4 ods.3 

2/ Maximálny počet reklamných stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia - §6 ods.4 

3/ Zákaz umiestňovania reklamných stavieb na konkrétnych lokalitách - §6 ods.9 

4/ Povinné označovanie veľkoplošných reklamných stavieb - §6 ods.12 

      Zároveň sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2010 zo dňa 

27.4.2010 o podmienkach umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných a  

propagačných  zariadení na území mesta Dunajská Streda.  

 


