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VZN č.

312018

o používaní symbolov mesta Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce podľa § 6 ods. 1, § 11 ods.

4

písm. g), p) a § 1b zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.63/1993 Z. z.
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a
Odporúčaním Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203-2005/06626 v znení jeho
doplnkov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o používaní symbolov Mesta Zlaté Moravce.

Čl.

1

Úvodné ustanovenie

1.

Toto všeobecné záväzné nariedenie (ďalej len „VZN") stanovuje podmienky používania
symbolov mesta Zlaté Moravce na verejné účely a zodpovednosť za ich použitie, ako aj
používanie mestských insígnií. Jeho záväznú časť tvorí grafický manuál (príloha 2)

2.

Symboly mesta Zlaté Moravce sú: erb mesta, vlajka a zástava mesta, pečať mesta.

3.

Symboly primátora mesta Zlaté Moravce sú: štandarda primátora mesta, mestské insígnie.

Čl. II
Erb mesta Zlaté Moravce

1. Erb mesta Zlaté Moravce pozostáva v modrom štíte skrížené kľúče - zlatý a strieborný,
nad nimi strieborný polmesiac a zlatá hviezda.
2. Vyobrazenie erbu mesta Zlaté Moravce je záväzné. V erbe možno použiť len čisté a
netieňované heraldické farby, pričom zlatú farbu možno nahradiť žltou, a striebornú
bielou farbou. Farebnosť erbu je možné nahradiť aj heraldickým šrafovaním takto: modrá
farba jemnými čiarkami, zlatá farba jemným bodkovaním a strieborná farba ostáva čistá.
3. Vyobrazenie a používanie erbu mesta Zlaté Moravce je uvedené v grafickom manuáli a

v

ďalších ustanoveniach tohto VZN.
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4.

Erb mesta sa vyobrazuje výhradne v súlade s grafickým manuálom.

5.

Za erb mesta sa považuje aj jeho čiernobiele grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu,
dreva, kameňa alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu
erbu mesta v súlade s grafickým manuálom.

Čl. III
Používanie erbu mesta

1.

Erb Mesta používa mesto Zlaté Moravce a ním zriadené alebo založené organizácie.

2. Erb Mesta sa používa v súlade s grafickým manuálom najmä:

3.

a)

na pečatidle mesta,

b)

na mestských insígniách,

c)

na listinách o udelení čestného občianstva mesta, ceny mesta, uznania mesta

d)

na budovách inštitúcii mesta

e)

na označenie územia mesta Zlaté Moravce,

f)

v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta,

g)

na preukazoch zamestnancov mesta,

h)

na rovnošatách, odznakoch a služobných preukazoch príslušníkov mestskej polície,

i)

na označenie vozidiel mestskej polície

j)

v individuálne zdôvodnených prípadoch aj inde podľa rozhodnutia primátora mesta.

Erb možno používať aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch, periodikách
vydávaných mestom, suveníroch, odznakoch, resp. na iných reklamných propagačných
materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta.

Čl. IV
Vlajka mesta, vyobrazenie vlajky mesta

1. Mestská vlajka je modrá, so žlto - bielym ondrejským krížom. Je to novotvar, farebne
vychádza z farieb erbu a figúrou evokuje skríženie kľúčov v mestskom erbe. Vlajka je
ukončená tzv. lastovičím chvostom.
2. Vyobrazenie vlajky Mesta je uvedené v grafickom manuáli.
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Čl.

v

Spôsob používania vlajky mesta

1.

Vlajka Mesta (ďalej „vlajka") sa môže používať aj vo forme zástavy Mesta (Čl. VI).

2.

Vlajku používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri oficiálnych
mestského, resp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v

príležitostiach
ktor)1ch

sídlia,

prípadne v sieľiach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
3.

Vlajka sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pn príležitostnej vnútornej
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

4.

Vlajka sa používa spolu so štátnou vlajkou Slovenskej republiky pri
a) príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát,
b) príležitosti mestského významu (pamätné dni a pod. ).

5.

Pri používaní štátnej vlajky (zástavy) cudzieho štátu, štátnej vlajky (zástavy) Slovenskej
republiky a vlajky (zástavy) Mesta, ktorá je súčasťou vlajkovej výzdoby, sú umiestnené v
rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka Slovenskej republiky urniest11uje
uprostred, štátna vlajka cudzieho štátu sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a vlajka
Mesta sa umiestľiuje vpravo od štátnej vlajky Slovenskej republiky.

6.

Pri používaní vlajky Mesta, štátnej vlajky a vlajky Európskej únie, ktorá je súčasťou
vlajkovej výzdoby, sa štátna vlajka umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu
vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky z čelného pohľadu vlajka

Mesta. Vlajka

Mesta má prednosť pred vlajkami družobných miest, spolkov a združení.
7.

Vlajka sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

8.

Na vlajkovom stožiari okrem mestskej vlajky nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka.

9.

Vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

1 O.

Pri smútočnej udalosti mesta sa vlajka Mesta spúšťa do pol žrde.

11.

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byt' dodržiavané nasledovné pravidlá:
al

vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

bi na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
smútočný závoj a pod.
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Čl. VI
Zástava mesta
1.

Zástava Mesta (ďalej len „zástava") je utvorená podľa vlajky mesta, je vždy pevne
spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. DÍžka zástavy nepresahuje troj násobok jej
šírky.

2. Na používanie zástavy sa vzťahujú primerane ustanovenia Čl. V, okrem ods. 1,
3.

7, 8, 9.

Vyobrazenie zástavy je uvedené v grafickom manuáli.

Čl. VII
Pečať mesta

1.

Pečať Mesta (ďalej len „pečat"') tvorí veľký erb mesta s hrubopisom „MESTO ZLATÉ
MORAVCE".

2.

Pečaťou sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz veľkého erbu mesta obkolesený
kruhopisom, označujúcim názov - Mesto Zlaté Moravce.

3.

Pečať používa primátor mesta najmä:
a) pri slávnostných príležitostiach na pečatenie naj dôležitejších a najvýznamnejších
úradných písomností, listín a dokumentov,
b) na listine o udelení čestného občianstva mesta, ceny mesta a ceny primátora mesta,
c) na blahoprajné alebo ďakovné listy j ubilujúcim osobám, organizáciám, inštitúciám,
d) na listy partnerským mestám.

4.

Pečať sa zásadne nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku.

5.

Listiny a úradné okrúhle pečiatky s erbom mesta sa ďalej používajú vtedy, ak listina
obsahuj e nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie orgánov mesta. Nepoužíva sa pri
výkone prenesenej štátnej správy.

6.

Funkciu pečate v administratívnej praxi a naj mä v úradnom styku plní

úradná pečiatka

Mesta, ktorá je odvodená od pečate Mesta.
7.

Pečatenie sa vykonáva do zlatej pečate alebo tzv. suchým spôsobom priamo na list.
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ČI. VIII
Štandarda primátora
1.

mesta Zlaté Moravce

Štandardu primátora tvorí erb mesta, premietnutý na textil v tvare obdÍžnika, ktorého
výška a šírka sú v takom pomere, ako výška a šírka erbu.

2.

Vyobrazenie štandardy Mesta je uvedené v grafickom manuáli.

3.

Štandardu mesta uchováva primátor mesta.

4.

O použití štandardy mesta rozhoduj e primátor alebo mestské zastupiteľstvo.

ČI. IX
Mestské insígnie

1. Mestské insígnie (ďalej len „insígnie") j e reťaz zo žltého kovu a j eden veľký medailón,
v tvare erbu a hrubopisom MESTO ZLATÉ MORAVCE.
2.

Primátor mesta, jeho zástupca a poverení poslanci mestského zastupiteľstva používaj ú
insígnie najmä pri:
a) oficiálnom privítaní predstaviteľov politického a verej ného života

Slovenskej

republiky,
b) oficiálnom prijatí predstaviteľov iných štátov a zahraničných delegácií,
c) pri slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad slávnostné zasadnutie mestského
zastupiteľstva, skladanie sľubu poslancov, odovzdávanie mestských vyznamenaní
cien, sobáše, posledná rozlúčka, prij atie j ubilantov, predstaviteľov

a

športového,

kultúrneho a spoločenského života,
d) iných významných slávnostných príležitostiach.
3.

Insígnie je možné vo výnimočných prípadoch použiť primátorom mesta, j eho zástupcom
alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva

i

mimo mesta, napríklad pri

návšteve partnerského mesta a pod.

Strana

1

6

VZN č. 3/2018
o používaní symbolov mesta Zlaté Moravce

Čl. X
Mestské farby

1. Farbami mesta Zlaté Moravce sú: žltá, modrá a biela.
2. Pri záväznom používaní mestských farieb sa používajú farby uvedené v grafickom manuáli.
Čl. XI
Používanie a ochrana mestských symbolov
1. Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Všetci
používatelia symbolov mesta musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich
poškodenie a hanobenie.
2. Každé znevažovanie, nevhodné, neprimerané a neoprávnené používanie mestských
symbolov je zakázané.
3. Symboly mesta môžu používať aj organizácie riadené a spravované mestom Zlaté Moravce
v súlade s grafickým manuálom. Iné organizácie, fyzické alebo právnické osoby môžu
používať erb/vlajku mesta pri propagácii a reprezentácii mesta alebo pri prezentácii svojej
činnosti len s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora mesta Zlaté Moravce.
Podkladom pre udelenie súhlasu je doručená písomná žiadosť s uvedením presných
podmienok použitia symbolov.
4. Žiadosť o povolenie použiť erb/vlajku Mesta Zlaté Moravce tvorí prílohu tohto VZN
(príloha 1).
5. Na poskytnutie súhlasu na použitie symbolov mesta nie je právny nárok.
6. Mesto Zlaté Moravce má právo odňať súhlas na použitie mestského symbolu, ak jeho

užívateľ koná v rozpore so zákonmi SR, použije symbol v rozpore s podmienkami
stanovenými v povolení na jeho použitie a týmto VZN, použitie symbolu možno považovať
za neúčelné, najmä s dohľadom na dobré meno mesta, morálne, etické, spoločenské
hodnoty a záujmy mesta Zlaté Moravce.
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ČL.

XII

Kontrolná činnosť a sankcie

1.

Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi mesta Zlaté Moravce a za

ich

ochranu

zodpovedá ten, kto ich použil.
2.

Porušovanie, resp. nedodržanie ustanovení tohto VZN sa postihuje:
a) v prípade fyzických osôb ako priestupok podľa §

42

ods.

1

písm. a) a §

46

zákona

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
b) v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie podľa §
27b ods.
3.

2

zákona č.

36911990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.

4.

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov, keď sa úrad dozvedel o tom, kto sa porušenia
dopustil.

5.

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona č.
správnom konaní v platnom znení a zákona č.

37211990

7111967

Zb. o

Zb. o priestupkoch v platnom

znení.

Čl.

XIII

Záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta
Zlaté Moravce dňa 26.04.2018 uznesením č. 838/2018.
2.

V zmysle §

6

ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v

zne n í neskorších

predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia zverejnené na úradnej tabuli
mesta Zlaté Moravce a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce od

02. 05.2018

do

jeho vyvesenia

na

17. 05. 2018.
3.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.

dtl.om od

úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce, t. j. di'í.a 17.05.2018.

V

Zlatých Moravciach dňa 30.04.2018
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o používaní symbolov Mesta Zlaté Moravce

Žiadateľ:
(meno a priezvisko/obchodné meno)

IČO:

Adresa/sídlo
tel. č.:

Kontaktná osoba:

e-mail:

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad
Ul. 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce

ŽIADOSŤ O SÚHLAS
NA POUŽÍVANIE/POUŽITIE* SYMBOLOV MESTA ZLATÉ MORAVCE
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 312018 o používaní symbolov mesta
Zlaté Moravce žiadam o súhlas na používanie/použitie*
•
•

erbu mesta Zlaté Moravce*
vlajky mesta Zlaté Moravce*

pre účely:

Spôsob použitia*: a) v elektronickej podobe
b) v tlačenej podobe
c) iný spôsob použitia - uviesť: ..............................................................................
Rozsah použitia

:

. . . . . . . . . . „. . .. „. „ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . .

Obdobie použitia od - do: . . .
. .

. . „ • . „ „„.„. „„. „„„„ . . . „ • . „„„. „ . . . „

.

. „ . .

. .
.

. „ . . . . . • „. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
. . • . . . . . . . . . . . . „ . . . .

Spôsob doručenia súhlasu*: a) osobným prevzatím na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
b) poštou
K žiadosti je potrebné priložiť úplný grafický návrh spôsobu používania/použitia symbolov
mesta!

dátum

*

nehodiace sa škrtnite

pečiatka a podpis žiadateľa

.

Príloha č.

1 k VZN č. 312018 o používaní symbolov Mesta Zlaté Moravce

Opis:
Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo fyzické osoby môžu používať
erb a vlajku mesta Zlaté Moravce v rámci svojich aktivít uskutočňovaných s podporou mesta
alebo organizovaných v záujme prezentácie mesta. Lehota na podanie žiadosti o povolenie
použiť erb/vlajku mesta nie je zákonom upravená, no žiadosť musí

byť podaná v

dostatočnom

časovom predstihu tak, aby Mesto Zlaté Moravce posúdilo použitie erbu/vlajky. Písomnú
žiadosť je potrebné doložiť náčrtom umiestnenia erbu/vlajky.

V povolení sa určí spôsob, rozsah

a podmienky užívania erbu/vlajky. Primátor môže povolenie kedykoľvek odňať.

Tlačivo: ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA POUŽÍVANIE/POUŽITIE* SYMBOLOV MESTA
ZLATÉ MORAVCE

Príloha

č.

2 k VZN

č.

3/2018 o

používaní symbolov Mesta Zlaté Moravce

erb ZM

Štandarda

vlajka zm

