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Dôvodová správa: 
 
     Spoločnosť RENGL Slovensko, s.r.o. pôsobí v oblasti správy a prevádzkovaní plagátových plôch  
už 16 rokov. Za túto dobu vybudovali sieť 3500 plagátových plôch, ktoré pokrývajú 110 slovenských 
a českých miest. Zákazníkom sa snažia poskytovať kvalitné služby v oblasti výlepu plagátov so 
všetkým pohodlím a súvisiacim servisom. Zaisťujú tlač plagátov, ich distribúciu, výlep aj údržbu so 
zárukami počas celej doby trvania objednania kampane. Plagátové plochy sú užitočnou súčasťou 
mestského mobiliára a tradičným prvkom mestskej informačnej infraštruktúry. Nepochybne spolu 
vytvárajú vzhľad prostredia, v ktorom obyvatelia mesta žijú. Pre mestá a obce zaisťujú kvalitnú 
a spoľahlivú správu plagátových plôch na ich území, funkčný systém výlepu s celkovým súvisiacim 
servisom zahrňujúcim aj likvidáciu čierneho výlepu. Spoločnosť sa zaoberá revitalizáciou pôvodného 
mobiliára, dodávkou a inštaláciou nových plagátových plôch a ich následnej kompletnej údržby 
z hľadiska výlepu, upratovania a technického stavu.  
 
     Na základe uvedeného a po uskutočnení detailného zmapovania všetkých existujúcich plagátových 
plôch na území mesta, spoločnosť predložila komplexný zámer riešenia reklamných-plagátových 
plôch na území mesta Trenčín. Cieľom realizácie predloženého zámeru je výrazné zlepšenie vzhľadu 
plagátových plôch v Trenčíne, skvalitnenie služieb poskytovaných pri výlepe plagátov, prevádzke 
a údržbe plagátových plôch, viditeľné obmedzenie výskytu nelegálneho čierneho výlepu, úspora 
finančných prostriedkov na obstaranie nového mobiliára – plagátových plôch.   
Na území mesta Trenčín stojí v súčasnej dobe asi 24 plagátových plôch. Ide o súbor valcov a dosiek, 
ktoré nemajú jednotné rozmerové, materiálové alebo farebné riešenie. Neexistuje medzi nimi jednotná 
dizajnová línia, niektoré z nich nie sú ani označené kontaktom na prevádzkovateľa. Je možné 
konštatovať, že technický stav všetkých plagátových plôch v Trenčíne je nevyhovujúci.  
 
     Zámer komplexného riešenia reklamných-plagátových plôch na území Mesta Trenčín bol na 
Finančnej a majetkovej komisii predložený dňa 13.10.2016 a 24.11.2016. Dňa 24.11.2016 bol na 
komisiu prizvaný aj zástupca spoločnosti, ktorý zámer prezentoval a navrhol minimálne 18 ks 
plagátových plôch, aby mal zámer význam. V danom zámere komisia vnímala hodnotu toho, že 
spoločnosť bude odstraňovať nelegálne plagáty a navrhla, aby bol v zmluve zakomponovaný obsah, 
t.j. reklamno-informačná služba, bezodplatné poskytnutie mestu 1 plagát na každej ploche ročne, 
zadefinovanie  veľkosti plagátu, vymedzení obsahu a formátu ako max. A1 pre mesto, propagácia 
akcií mesta v iných mestách – vyšpecifikovanie minimálneho počtu plagátových plôch.   
Zároveň komisia odporučila prerokovanie tohto zámeru vo výboroch mestských častí, ktoré na svojich 
zasadnutia odporučili 13 ks reklamných-plagátových plôch, VMČ Sever s podmienkou – pri realizácii 
námestia pri OD Rozkvet na Sihoti uvoľniť priestor, v prípade iného využitia.  
Mesto Trenčín následne zaslalo spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o. stanovisko orgánov Mesta 
Trenčín a požiadalo o vyjadrenie sa, či súhlasia s daným počtom plôch.  
Dňa 01.08.2017 bolo Mestu Trenčín zaslané stanovisko spoločnosti, ktorá s predloženým návrhom zo 
strany Mesta Trenčín súhlasila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 20.09.2017 podľa § 9a ods. 
9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
 
1/ u r č u j e  
prenájom pozemkov za účelom umiestnenia reklamných-plagátových plôch v počte 13 ks, nasledovne: 
v k.ú. Trenčín:  

a) CKN parc.č. 2237/5, Ul. Západná (potraviny) – plocha v tvare „stĺp“ 
b) CKN parc.č. 1115/1, Ul. Braneckého (pri lekárni) – plocha v tvare „stĺp“  
c) CKN parc.č. 1825/7, Ul. Dlhé Hony (potraviny Bala) – plocha v tvare „doska“  
d) CKN parc.č. 1825/2, Ul. Legionárska (reštaurácia Perla) – plocha v tvare „doska“  
e) CKN parc.č. 756/1, Ul. 28. októbra (kultúrne stredisko) – plocha v tvare „doska“ 
f) CKN parc.č. 1916/1,Ul. Soblahovská x Krátka – plocha v tvare „doska“ 
g) CKN parc.č. 1531/214, Ul. Šoltésovej (pri pošte) – plocha v tvare „stĺp“  
h) CKN parc.č. 1531/214, Ul. Šoltésovej (pri potravinách – OD Rozkvet) – plocha v tvare 

„stĺp“  
i) CKN parc.č. 1632/11, Ul. Mládežnícka (športová hala) – plocha v tvare „stĺp“  
j) CKN parc.č. 1633, Ul. M. Rázusa (podjazd) – plocha v tvare „doska“  
k) CKN parc.č. 3316/28, Ul. Sadová – plocha v tvare „doska“   
l) CKN parc.č. 1630, Ul. M. Rázusa (TVK – vodárenský zdroj) – plocha v tvare „doska“ 

v k.ú. Kubrá: 
a) CKN parc.č. 802/1,Ul. Žilinská (za potravinami Moja Samoška) – plocha v tvare „doska“ 

 
pre RENGL Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 50,00 €/ks ročne, za 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje v prípade realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín – rekonštrukcia 
námestia pri OD Rozkvet na Sihoti uvoľniť priestor v prípade jeho iného využitia 

 nájomca sa zaväzuje poskytnúť celoročne zdarma priestor pre jeden plagát do max. formátu 
A1, a to pre mestom organizované a financované kultúrne a športové podujatia na každej 
plagátovej ploche; ostatné výlepy nad rámec záväzku uvedeného v tomto bode, prenajímateľ 
poskytne so zľavou 50 % z bežných cenníkových sadzieb platných v okamihu prijatia 
objednávky 

 nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi 2x ročne pre významné kultúrne alebo 
spoločenské podujatia spoluprácu pri výlepe plagátov na Slovensku a v Českej republike – 
v mestách, kde nájomca prevádzkuje plagátové plochy, a to bezplatne, po predchádzajúcej 
dohode s prenajímateľom, podľa voľných kapacít vo formátoch A2 alebo A1, v počte podľa 
požiadavky prenajímateľa a voľných kapacitných možností nájomcu; pre ostatné výlepy nad 
rámec záväzku sa nájomca zaväzuje  poskytnúť prenajímateľovi výlep plagátov na Slovensku 
a v Českej republike, v mestách, kde nájomca prevádzkuje plagátové plochy, so zľavou 30% 
z bežných cenníkových sadzieb platných v okamihu prijatia objednávky  

 nájomca sa zaväzuje na svoje náklady uskutočňovať strhávanie plagátov vylepených tzv. „na 
čierno“ z majetku Mesta Trenčín; strhnuté plagáty bude nájomca likvidovať na svoje náklady 

 nájomca sa zaväzuje vo výnimočných stavoch (živelné pohromy) plagátové plochy plne 
poskytnúť k dispozícii Mestu Trenčín pre naliehavé oznamy občanom 

 výpovedná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede 

 k ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť, okrem stanovenej výpovednej lehoty 12 
mesiacov, odstúpením od zmluvy, po predchádzajúcom písomnom upozornení, ak by 
nájomca užíval predmet nájmu v rozpore s účelom zmluvy, pri porušení povinností nájomcu 
upravených v zmluve, v prípade omeškania s úhradou nájomného viac ako jeden mesiac 
a v prípade stavebných úprav bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 



 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     Zámer komplexného riešenia reklamných-plagátových plôch na území Mesta Trenčín bol na 
Finančnej a majetkovej komisii predložený dňa 13.10.2016 a 24.11.2016. Dňa 24.11.2016 bol na 
komisiu prizvaný aj zástupca spoločnosti, ktorý zámer prezentoval a navrhol minimálne 18 ks 
plagátových plôch, aby mal zámer význam. V danom zámere komisia vnímala hodnotu toho, že 
spoločnosť bude odstraňovať nelegálne plagáty a navrhla, aby bol v zmluve zakomponovaný obsah, 
t.j. reklamno-informačná služba, bezodplatné poskytnutie mestu 1 plagát na každej ploche ročne, 
zadefinovanie  veľkosti plagátu, vymedzení obsahu a formátu ako max. A1 pre mesto, propagácia 
akcií mesta v iných mestách – vyšpecifikovanie minimálneho počtu plagátových plôch.   
Zároveň komisia odporučila prerokovanie tohto zámeru vo výboroch mestských častí, ktoré na svojich 
zasadnutia odporučili 13 ks reklamných-plagátových plôch, VMČ Sever s podmienkou – pri realizácii 
námestia pri OD Rozkvet na Sihoti uvoľniť priestor, v prípade iného využitia.  
Mesto Trenčín následne zaslalo spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o. stanovisko orgánov Mesta 
Trenčín a požiadalo o vyjadrenie sa, či súhlasia s daným počtom plôch.  
Dňa 01.08.2017 bolo Mestu Trenčín zaslané stanovisko spoločnosti, ktorá s predloženým návrhom zo 
strany Mesta Trenčín súhlasila.  
      Ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí umožňuje obciam reagovať na špecifické 
situácie v súvislosti s prenechávaním majetku do nájmu a v týchto odôvodnených prípadoch nemusí 
obec vytvárať súťažné prostredie pre potencionálnych záujemcov. Prenájom pozemkov bude 
realizovaný podľa tohto ustanovenia ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 
 
2/ s c h v a ľ u j e  
prenájom pozemkov za účelom umiestnenia reklamných-plagátových plôch v počte 13 ks, nasledovne: 
v k.ú. Trenčín:  

a) CKN parc.č. 2237/5, Ul. Západná (potraviny) – plocha v tvare „stĺp“ 
b) CKN parc.č. 1115/1, Ul. Braneckého (pri lekárni) – plocha v tvare „stĺp“  
c) CKN parc.č. 1825/7, Ul. Dlhé Hony (potraviny Bala) – plocha v tvare „doska“  
d) CKN parc.č. 1825/2, Ul. Legionárska (reštaurácia Perla) – plocha v tvare „doska“  
e) CKN parc.č. 756/1, Ul. 28. októbra (kultúrne stredisko) – plocha v tvare „doska“ 
f) CKN parc.č. 1916/1,Ul. Soblahovská x Krátka – plocha v tvare „doska“ 
g) CKN parc.č. 1531/214, Ul. Šoltésovej (pri pošte) – plocha v tvare „stĺp“  
h) CKN parc.č. 1531/214, Ul. Šoltésovej (pri potravinách – OD Rozkvet) – plocha v tvare 

„stĺp“  
i) CKN parc.č. 1632/11, Ul. Mládežnícka (športová hala) – plocha v tvare „stĺp“  
j) CKN parc.č. 1633, Ul. M. Rázusa (podjazd) – plocha v tvare „doska“  
k) CKN parc.č. 3316/28, Ul. Sadová – plocha v tvare „doska“   
l) CKN parc.č. 1630, Ul. M. Rázusa (TVK – vodárenský zdroj) – plocha v tvare „doska“ 

v k.ú. Kubrá: 
a) CKN parc.č. 802/1,Ul. Žilinská (za potravinami Moja Samoška) – plocha v tvare „doska“ 

 
pre RENGL Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 50,00 €/ks ročne, za 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje v prípade realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín – rekonštrukcia 
námestia pri OD Rozkvet na Sihoti uvoľniť priestor v prípade jeho iného využitia 

 nájomca sa zaväzuje poskytnúť celoročne zdarma priestor pre jeden plagát do max. formátu 
A1, a to pre mestom organizované a financované kultúrne a športové podujatia na každej 
plagátovej ploche; ostatné výlepy nad rámec záväzku uvedeného v tomto bode, prenajímateľ 
poskytne so zľavou 50 % z bežných cenníkových sadzieb platných v okamihu prijatia 
objednávky 

 nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi 2x ročne pre významné kultúrne alebo 
spoločenské podujatia spoluprácu pri výlepe plagátov na Slovensku a v Českej republike – 
v mestách, kde nájomca prevádzkuje plagátové plochy, a to bezplatne, po predchádzajúcej 
dohode s prenajímateľom, podľa voľných kapacít vo formátoch A2 alebo A1, v počte podľa 
požiadavky prenajímateľa a voľných kapacitných možností nájomcu; pre ostatné výlepy nad 
rámec záväzku sa nájomca zaväzuje  poskytnúť prenajímateľovi výlep plagátov na Slovensku 



a v Českej republike, v mestách, kde nájomca prevádzkuje plagátové plochy, so zľavou 30% 
z bežných cenníkových sadzieb platných v okamihu prijatia objednávky  

 nájomca sa zaväzuje na svoje náklady uskutočňovať strhávanie plagátov vylepených tzv. „na 
čierno“ z majetku Mesta Trenčín; strhnuté plagáty bude nájomca likvidovať na svoje náklady 

 nájomca sa zaväzuje vo výnimočných stavoch (živelné pohromy) plagátové plochy plne 
poskytnúť k dispozícii Mestu Trenčín pre naliehavé oznamy občanom 

 výpovedná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede 

 k ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť, okrem stanovenej výpovednej lehoty 12 
mesiacov, odstúpením od zmluvy, po predchádzajúcom písomnom upozornení, ak by 
nájomca užíval predmet nájmu v rozpore s účelom zmluvy, pri porušení povinností nájomcu 
upravených v zmluve, v prípade omeškania s úhradou nájomného viac ako jeden mesiac 
a v prípade stavebných úprav bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 

 
Celková cena nájmu ročne predstavuje ..................................................................................    650,00 € 
 
 
Stanovisko VMČ Juh   : odporúča zo dňa 03.10.2016 
Stanovisko VMČ Stred    : odporúča zo dňa 10.10.2016  
Stanovisko VMČ Západ   : neodporúča zo dňa 23.11.2016 
Stanovisko VMČ Sever   : odporúča zo dňa 04.05.2017 s podmienkou: 

v prípade realizácie námestia pred Rozkvetom zabezpečiť 
zmluvné podmienky tak, aby spoločnosť na požiadanie  
mesta priestor uvoľnila, v prípade iného využitia priestoru      

Stanovisko KŽPDIaÚP   : odporúča zo dňa 09.05.2017 
Stanovisko FMK   : odporúča zo dňa 24.08.2017 
Dopad na rozpočet   : príjem 
 

Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 

2016-2022 s výhľadom do roku 2040.  

     

     Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené 

v návrhu.  

 
 

 

 

 


