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Mesto Prešov

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1v spojení s § 1b ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. p) zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyd á va toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV
č.

6/2015 o používaní a ochrane symbolov mesta Prešova symbolov
mesta Prešov

častí

Úvodné ustanovenia
elánok 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") definuje podmienky
používania a ochrany symbolov mesta Pre!íov a symbolov častí mesta Prešov.
elánok 2
Používanie erbu mesta Prešov
1. Erb mesta používa mesto Pre!íov.
2. Mesto Pre!íov povinne používa erb mesta:
a) na označenie svojich sídiel, pričom sa erb mesta umiestňuje nad tabuľou, na
ktorej je uvedený názov orgánu alebo organizácie mesta oprávnenej ho
používať; nemožno ho vyobraziť na tabuli spolu s názvom orgánu alebo
organizácie mesta. Erb sa umiestňuje v strede nad priečelim budovy, nad
hlavným vchodom alebo po pravej strane hlavného vchodu z čelného
pohľadu; erb mesta sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na
ich stav nebolo jeho použitie dôstojné;
b) na svojich listinách, dokumentoch, pečatiach, pečiatkach pri výkone
samosprávy;
c) na označenie hranic katastrálneho územia mesta,
d) ako súčasť arChitektonickej trvalej výzdoby svojho majetku, ako napr. budov,
siení, miestností, rokovacích a zasadacích miestnosti, prvkov drobnej
architektúry a pod.,
e) na insígniách primátora,
f) na rovno!íatách a odznakoch príslu!íníkov Mestskej policie v Pre!íove a na
označenie motorových vozidiel Mestskej polície v Pre!íove. 1/
3. Mesto Prešov môže použiť erb mesta:
a) na rôzne formy reprezentácie a na propagačné účely,
b) v iných prípadoch, ak o tom rozhodne primátor mesta.
4. Právnické osoby založené alebo zriadené mestom Pre!íov (ďalej len "mesto") a
iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať erb mesta len s písomným
súhlasom mesta a len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné.
5. Erb mesta sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektivnych dôvodov
možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. prípadne
červeno-strieborné
vyobrazenie
nahradiť
červeno-bielym
vyobrazením.
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6. Za erb mesta sa považuje aj jeho čierno-biele, prípadne jednofarebné grafické
zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, keramického či iného materiálu, ak
svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta.
Článok 3
Používanie vlajky mesta Prešov

1. Vlajku mesta použivajú orgány mesta počas oficiálnych príležitosti a počas dní
významných pre mesto. Na používanie vlajky mesta inými subjektmi sa vzťahujú
ustanovenia 151.2 ods.3. tohto nariadenia,
2. Použivanie vlajky mesta v prítomnosti štátne;i vlajky Slovenskej republiky a vlajky
Európskej únie upravujú osobitné predpisy 2 .
3. Vlajka mesta je pripevnená k žrdi a vybavená zariadením na jej vztyčovanie.
4. Na vlajke mesta, ani na jej stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy,
vyobrazenia, stuhy a pod.
5. Vlajka mesta sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní
sa nesmie dotýkať zeme.
6. Pri smútočných príležitostiach sa vlajka mesta spúšťa do pol žrde.
7. Ak sa použije vlajka mesta v slávnostnom sprievode pri oficiálnej príležitosti,
potom sa musí niesť v čele sprievodu tých, ktorí reprezentujú mesto.
8. Vlajka mesta sa nesmie používať v poškodenom alebo znečistenom stave.
9. Zástava mesta je utvorená podra vlajky mesta a je vždy spojená so žrďou.
Vzájomný pomer šírky a držky zástavy mesta sa ustanovuje tak. že dlžka zástavy
mesta nepresahuje trojnásobok jej šírky. Na jej používanie sa primerane použijú
ustanovenia o používaní vlajky mesta.
Článok 4

Používanie

pečate

mesta Prešov

Pečať mesta používa primátor mesta na pečatenie významných listin
a dokumentov mesta. najmä o udelení verejných oceneni
a iných pôct,
partnerské dohody a pod. Uchováva ju a jej použitie povofuje primátor mesta.
2. Pečiatkou mesta pri výkone samosprávy, ktorým sa zhotovuje farebný odtlačok
na listine, je podfa pečate mesta vyhotovené pečiatkovadlo okrúhleho tvaru
s priemerom 36 mm alebo s priemerom 22 mm, ktorú tvori erb mesta
s kruhopisom MESTO ·PREŠOV·.

1.

Článok 5
Farby symbolov mesta Prešov

1. Farby symbolov mesta Prešov sú červená a strieborná,
môže byť nahradená bielou farbou.
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Článok 6

Používanie symbolov časti mesta Prešov
1. Symboly časti mesta Prešov (ďalej len .časf mesta") sa používajú len spolu so
symbolmi mesta Prešov.
2. Erb časti mesta sa používa:
a) pri slávnostných príležitostiach, výročiach viažucich sa k časti mesta,
b) na propagačné účely časti mesta,
c) na označenie katastrálneho územia časti mesta,
d) v iných prlpadoch, ak o tom rozhodne primátor mesta.
3. Na používanie erbu časti mesta sa primerane vzťahujú ustanovenia čl.2 ods. 1,3,4
a 5 tohto nariadenia.
4. Vlajka časti mesta sa používa:
a) pri slávnostných príležitostiach. výročiach viažuclch sa k časti mesta,
b) v iných prípadoch. ak o tom rozhodne primátor mesta.
5. Na používanie vlajky časti mesta Prešov sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 2
ods.3 a čl. 3 ods. 7, 8 a 10 tohto nariadenia.

Udeľovanie

Článok 7
súhlasu na použitie/používanie symbolov mesta Prešov
a symbolov časti mesta Prešov

1. Podkladom pre udelenie súhlasu mesta na použitie/použ(vanie symbolov mesta
a symbolov časti mesta je doručená "žiadosf o súhlas na používanie/použitie
symbolov mesta Prešov a symbolov časti mesta Prešov" (ďalej len .žiadosť
o súhlas").
2. žiadosť sa podáva pisomne minimálne 30 dni pred plánovaným použitim
symbolov mesta a symbolov častí mesta.
3. V žiadosti o súhlas sa uvedie symbol mesta alebo časti mesta, ktorý chce žiadater
použif, účel, spôsob, rozsah a obdobie použivania/použitia symbolu. Súčasfou
žiadosti je aj úplný grafický návrh spôsobu používania/použitia symbolu mesta
a symbolu časti mesta.
4. Na základe žiadosti o súhlas mesto vydá písomný súhlas na použitie/použlvanie
symbolu mesta, ktorý bol predmetom žiadosti o súhlas. V súhlase na použitie
symbolov mesta a symbolov časti mesta sa určí účel, spôsob, rozsah a doba
používania/použitia symbolu.
5. Súhlas môže byť mestom kedykofvek odňatý písomnou formou; odňatie sa
nemusí odôvodnif.
6. Pri zistení, že použitie/používanie symbolov mesta a symbolov častí mesta nie je
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, mesto písomne upozorní na tento
nesúlad toho, kto symboly použil a pOŽiada ho o nápravu, resp. vydá písomný
zákaz na ich ďalšie používanie.
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Článok 8
Ochrana symbolov mesta Prešova symbolov častí mesta Prešov

1. Symboly mesta a symboly častí mesta možno vyobrazovať, zhotovovať a používať
len spôsobom ustanoveným v tomto nariadeni.
2. Za riadne a dôstojné používanie symbolov mesta Prešov a symbolov časti mesta
zodpovedá ten, kto ich použije.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné
pripomienkovanie dňa 05.05.2015 a zvesený dňa 15.05.2015.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo a schválilo ho Mestské
zastupiteľstvo mesta Prešov dňa 29.06.2015 uznesením Č. 102/2015.
3. Toto všeobec'Wa z~v~ nariadenie bolo vyves'iT na úradnej tabuli mesta
Prešov dňa .........~U ................... a zvesené dňa ........ J.O'~Jg~."ž 1...0...21115........... .
4. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa .... ,...Lt..................
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov
a mestských insigniách a ich použivaní a Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Prešov č.4/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
Č. 16212007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používani.

V Prešove dňa 03.07.2015

Ing. Andrea TurČ<u1ová, v. r.
primátorka mesta

17zákon Č. 56411991 Zb. o obecnej policU v znenI neskor~lch predpisov
21 zákon Č. 6311993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich použIvaní v znen! neskorn!ch predpisov
a Odporúčanie MV SR Č. SVS 204-2004100329 z 19.pr!la 2004 na použ!vanie vlajky Európskej únie
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