MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
č. ..../ 2016

o používaní a ochrane symbolov mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. : /2016
zo dňa : .... .... 2016

Účinné odo dňa: .... ..... 2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade s ustanovením § 24 ods. 1
písm. b) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. .../2016 o používaní a
ochrane symbolov mesta Žiar nad Hronom (ďalej len „nariadenie“).
§1
Základné ustanovenia
1.

Symbolmi mesta Žiar nad Hronom (ďalej len „mesto“)sú:
a) erb mesta
b) vlajka mesta
c) pečať mesta
§2
Erb mesta a jeho používanie

1. Erb mesta tvorí delený štít. V modrom štíte v spodnej tretine erbu z dvoch bielych
zvlnených pruhov vyrastá biely kríž, z ktorého základu vychádzajú po oboch stranách
po dva rozširujúce sa lúče zlaté lúče. Záväzné vyobrazenie erbu mesta tvorí Prílohu
č. 1 tohto nariadenia.
2.

Erb mesta sa používa:
a) na pečatidle mesta
b) na insígniách mesta
c) v odtlačku pečiatky na listinách o udelení čestného občianstva mesta, ceny
mesta a oceneniach alebo uznaniach mesta Žiar nad Hronom
d) na onačenie budovy, kde má sídlo primátor mesta a na označenie mestského
úradu
e) na označovanie katastrálneho územia mesta
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta
g) na rovnošatách členov mestskej polície
h) na označenie motorových vozidiel mestskej polície
i) na úradných pečiatkach mesta

3. Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia,
a iné oficiálne dokumenty mesta.
4. Právo používať erb mesta na iné účely je viazané na písomný súhlas mesta s
určením času na ktorý sa súhlas vydáva.
5. Za správne použitie a zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu
zodpovedá osoba, ktorá ho použila alebo používa.
6. Erb mesta sa zakazuje používať nevhodným spôsobom, ktorým by sa prejavovala
neúcta k tomuto symbolu mesta.
7. Každý je povinný na výzvu odstrániť neoprávnene alebo nesprávne použitý erb
mesta.

8. Erb mesta sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom
alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. Umiestňuje sa nad
tabuľkou, na ktorej je uvedený názov orgánu alebo organizácie oprávnenej erb
používať.
9. Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebná napodobenina z akéhokoľvek
materiálu, ak vyobrazenie zodpovedá erbu mesta.
§3
Vlajka mesta a zástava mesta a ich používanie
1. Vlajka mesta pozostáva zo štyroch častí, a to z tvaru štvrteného listu vo farbách
mesta – zlatožltej a modrej. Kompozícia štvrteného listu odkazuje na kríž, ktorý
vytvárajú deliace línie plôch vlajky, ktorý je súčasťou erbu, a zároveň hlavným
symbolom histórie mesta.
Záväzné vyobrazenie zástavy mesta Žiar nad Hronom tvorí Prílohu č. 2.
2. Vlajku mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach umiestnenú na stojančekoch.
3. Vlajka mesta sa môže používať aj vo forme zástavy mesta. Zástava mesta je
utvorená podľa mestskej vlajky. Je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym
rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky mestskej zástavy sa stanovuje tak, že
dĺžka mestskej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky. Zástava je vytvorená zo
štyroch častí v tvare štvrteného listu vo farbách mesta – zlatožltej a modrej, bez
zástrihu.
4. Zástavu mesta používa primátor mesta, mestské zastupiteľstvo pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia tieto
orgány, na budovách, prípadne v miestnostiach, kde sa koná verejné alebo
slávnostné zhromaždenie.
5. Vlajka i zástava sa môžu používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
výzdobe miestností i budov, ktoré sú prístupné verejnosti.
6. Použitie vlajky alebo zástavy povoľuje a určuje primátor mesta, ktorý zároveň určí
spôsob a trvanie použitia vlajky alebo zástavy.
7. Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava spoločne s mestskou, sú v súlade s
ustanovením § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch SR a ich
používaní v znení neskorších predpisov umiestnené v rovnakej výške vedľa seba,
pričom štátna je umiestnená z čelného pohľadu vľavo,.
8. Zástava mesta sa výlučne vztyčuje na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje
a sníma pomaly a dôstojne, pričom sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie
a snímanie zástavy mesta uskutočňujú osoby k tomu úkonu určené primátorom
mesta.
9. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržané tieto pravidlá:

a) zástava mesta sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa
zväzovať do ružice
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,
kytica, smútočný závoj a pod.
10. Za správne zaobchádzanie s vlajkou a zástavou mesta a za jej ochranu
zodpovedá osoba, ktorá ju použila alebo použije.
§6
Pečať mesta a jej používanie
1. Pečať mesta tvoria historicky kríž v strede a nápisy Svätý Kríž a Žiar nad Hronom,
ktoré sú umiestnené po obvode pečate.
Záväzné vyobrazenie pečate mesta tvorí Prílohu č. 3 tohto nariadenia
2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach ako je udelenie čestného
občianstva, na pečatenie významných dokumentov, listín a úradných písomností.
Pečať mesta uschováva a jej použitie povoľuje primátor mesta.
§7
Insígnie mesta a ich používanie
1.

Insígnie mesta sú zložené z dvoch časti a to ozdobnej reťazi a erbu mesta.
Mesto má tri insígnie a to zlatú, striebornú a bronzovú.

2. Insígnie mesta sa používajú pri:
a) slávnostných zasadnutiach Mestského zastupiteľstva,
b) oficiálnych prijatiach predstaviteľov politického a verejného života
Slovenskej republiky,
c) oficiálnych prijatiach predstaviteľov iných štátov a miest,
d) oficiálnych podujatiach vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov,
e) iných významných slávnostných príležitostiach, občianskych obradoch.
3. Zlaté insígnie mesta používa výlučne primátor mesta, strieborné insígnie používa
zástupca primátora mesta a bronzové insígnie používajú poslanci mestského
zastupiteľstva. O ďalšom použití insígnií mesta rozhoduje primátor mesta.
4. Nie je dovolené na jednom podujatí alebo akcii súčasne používať dva druhy
insígnií.
§4
Logo mesta a jeho používanie
1. Logo mesta Žiar nad Hronom sa skladá z dvoch častí:
- Grafického znázornenia
- textovej časti názvu mesta – Žiar nad Hronom.
Grafika loga vychádza z niekoľkých základných atribútov:
- Obtekanie rieky Hron okolo mesta
- Znázornenie slnečného svetla
- Súčasné bývanie v meste

Záväzné vyobrazenie loga mesta tvorí Prílohu č. 4 tohto nariadenia. Logo je
súčasťou dizajn manuálu, ktorý presne definuje možné varianty loga mesta
a možnosti ich použitia.
2. Logo a slogan používajú :
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor mesta
c) hlavný kontrolór
d) komisie MZ
e) odbory mestského úradu
f) právnické osoby zriadené alebo založené mestom a právnické osoby, v ktorých
má mesto výlučnú účasť,
g) iné právnické a fyzické osoby
3. Logo mesta je prostriedkom marketingu a komunikácie mesta. Používa sa pri
prezentácii mesta a organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta smerom navonok, najmä:
a) v propagačných a prezentačných materiáloch
b) na darčekových predmetoch a tlačovinách
c) na webovej stránke
d) pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach
e) pri podpore cestovného ruchu
f) v rámci reklamnej činnosti
4. Iné fyzické a právnické osoby môžu použiť logo a slogan v rámci svojich aktivít
uskutočňovaných s podporou mesta, alebo organizovaných v záujme prezentácie
mesta (ďalej len „aktivity“).
Oprávnené sú používať ich len na základe písomného oznámenia doručeného
vopred na mestský úrad, v ktorom je uvedené :
a) meno a priezvisko, obchodné mesto alebo názov oznamovateľa
b) adresa bydliska, sídla, telefónny alebo e-mailový kontakt
c) oblasť pôsobenia oznamovateľa /podnikateľská sféra, kultúra, šport
a pod.)
d) charakteristika aktivity
e) spôsob použitia
f) obdobie, v ktorom sa bude logo používať samostatne alebo so sloganom
5. Mesto na základe posúdenia oznámenia je oprávnené do 10 dní odo dňa
doručenia oznámiť osobitné podmienky používania loga a sloganu alebo použitie
loga a sloganu zakázať. V prípade, ak mesto v uvedenej lehote nestanoví osobitné
podmienky používania, má sa za to, že použitie loga a sloganu je prípustné.
6. Mesto je oprávnené používanie loga a sloganu zakázať aj v priebehu
organizovania aktivity v prípade, ak sa preukáže, že boli použité v rozpore so
stanovenými podmienkami ich používania, v prípade nerešpektovania ich
stvárnenia alebo spôsobom znevažujúcim dobrú povesť mesta.

§7

Ochrana symbolov mesta
1. Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú
sa preto používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem
znevažovania symbolov mesta.
2. Zakazuje sa zneužitie, neoprávnené alebo neprimerané používanie symbolov
mesta.
3. Na hromadnú výzdobu, rozmnožovanie a iné rozširovanie symbolov mesta je
potrebný predchádzajúci súhlas mesta.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom č. ....../2016 zo dňa 00.00.2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Mgr. Peter Antal
primátor v. r.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail:
martin.balaz@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy,
ak nie sú zdôvodnené.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 14.09.2016
do:
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od:
do:

Príloha č. 1: Erb mesta Žiar nad Hronom1

1

Symbolika erbu vyjadruje prelínanie sa histórie a súčasnosti mesta. Kríž ako centrálny znak symbolizuje
pôvodný názov mesta – Svätý Kríž, a zároveň jeho charakter cirkevného administratívneho sídla a sídla biskupov
Banskobystrickej diecézy. Zlaté lúče predstavujú modernú históriu – svetelnú žiaru, ktorá sa šíri z bývalej
hlinikárne a dnešného priemyselného parku, po ktorej mesto dostalo dnešný názov Žiar nad Hronom. Dve vlny
symbolizujú rieku Hron, ktorá preteká mestom.

Príloha č. 2: Vlajka mesta Žiar nad Hronom

Príloha č. 3: Pečať mesta Žiar nad Hronom

Príloha č. 4: Logo mesta Žiar nad Hronom

