MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/1995

O používaní a ochrane symbolov mesta

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 41/1995
zo dňa: 21.9.1995

Návrh všeobecne záväzného naradenia mesta Žiar nad Hronom č. 4/1995
o používaní a ochrane symbolov mesta a udeľovaní čestného občianstva
mesta Žiar nad Hronom
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 24 ods. 1, písm. b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Organizačného poriadku
orgánov mesta vzdáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta:

HLAVA I
SYMBOLY MESTA
Čl. I
Základné ustanovenia
1.Symbolmi mesta Žiar nad Hronom sú:
a) erb mesta
b) farby mesta
c) vlajka mesta
d) pečať mesta
e) insígnie mesta
2.Erb Mesta Žiar nad Hronom tvorí delený štít. V hornej dvojtretinovej časti erbu je
strieborný kríž v obojstranných lúčoch zlatej farby. Spodnú časť jednej tretiny erbu tvoria
dve modré vlnky na striebornom podklade. Stavba erb u predstavuje minulosť, ktorú
zobrazuje kríž a súčasnosť lúče znázorňujúce žiaru nad mestom.
3.Farby mesta sú zlatožltá, modrá a strieborná, ktoré symbolizujú tieto atribúty:
a) zlatožltá znázorňuje žiaru nad mestom,
b) modrá znázorňuje farbu rieky Hron,
c) strieborná znázorňuje farbu kovu vyrábaného v našom meste
4. Vlajka Mesta Žiar nad Hronom pozostáva z troch častí rovnakej šírky a to modrého,
strieborného a zlatožltého.
5. Pečať mesta Žiar nad Hronom tvoria historicky kríž v strede a nápisy Svätý Kríž a Žiar nad
Hronom, ktoré sú umiestnené po obvode pečate.
6. Insígnie mesta sú zložené z dvoch časti a to ozdobnej reťazi a erbu Mesta Žiar nad
Hronom. Mesto má tri insígnie a to zlatú, striebornú a bronzovú.

Čl. II
Erb mesta a jeho používanie
1. Erb mesta Žiar nad Hronom 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 budovách, kde má sídlo primátor mesta a Mestský úrad
e) na označovanie katastrálneho územia Mesta Žiar nad Hronom
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta
g) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva o pracovníkov mesta
h) na rovnošatách členov mestskej polície
i) na označenie motorových vozidiel mesta a mestskej polície
j) v texte pečiatky primátora mesta
2. Práva používať erb mesta na iné účely je viazaná súhlasom primátora mesta. Tento súhlas
sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie erbu mesta uvedie
v žiadosti formu a spôsob používania erbu. Žiadosť musí najmä obsahovať:
a) úplný grafický návrh a spôsob použitia erbu
b) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
c) potvrdenie o zaplatení poplatku
3. Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia,
rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenie
dotýkajúce sa mesta.
V bežnej korešpondencii sa listiny a tlačivá s erbom mesta nepoužívajú.
Hlavičkový papier s erbom mesta používajú len primátor mesta a Mestský úrad.
4. Za správne použitie a zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá osoba,
ktorá ho použila alebo používa.
5. Erb mesta sa zakazuje používať nevhodným spôsobom, ktorým by sa prejavovala neúcta
k tomuto symbolu mesta.
6. Každý je povinný na výzvu odstrániť neoprávnene alebo nesprávne použitý erb mesta.
7. 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.
8. Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebná napodobenina z akéhokoľvek materiálu, ak
vyobrazenie zodpovedá erbu mesta.
9. Za udelenie súhlasu na použitie erbu mesta môže Mestský úrad v odôvodnených prípadoch
/napr. požitie erbu mesta na komerčné účely/ žiadať finančnú úhradu, ktorej výšku určuje

v jednotlivých prípadoch Mestská rada. Mestská rada tiež určí poplatok a sankcie za
neoprávnené alebo nesprávne použitie erbu mesta.

Čl. III
Vlajka, zástava mesta a jej používanie
1. Vlajku mesta tvoria tri pruhy a to modrý, strieborný a zlatožltý so zástrihom siahajúcim do
jednej tretiny vlajky.
2. Zástavu tvoria tri pruhy a to modrý, strieborný a zlatožltý usporiadaných bez zástrihu.
3. Vlajku mesta používa primátor mesta, mestské zastupiteľstvo prípadne ďalšie orgány mesta
pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach umiestnenú na stojančekoch.
4. Zástavu mesta používa primátor mesta, mestské zastupiteľstvo, prípadne ďalšie orgány
mesta 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 umiestnené v rovnakej
výške vedľa seba, pričom štátna je umiestnená z čelného pohľadu vľavo § 8 ods. 6 zákona
č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch SR a ich používaní.
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. Zástava Mesta Žiar nad Hronom je mestským symbolom utvoreným 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.
11. Za správne zaobchádzanie s vlajkou a zástavou mesta a za jej ochranu zodpovedá osoba,
ktorá ju použila alebo použije.

Čl. IV
Pečať mesta a jej používanie
1.Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach ako je udelenie čestného občianstva,
na pečatenie významných dokumentov, listín a úradných písomností.
2.Pečať mesta uschováva a jej použitie povoľuje primátor mesta.

Čl. V
Insígnie mesta a ich používanie
1. 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
f) občianskych obradoch organizovaných Mestským úradom ZPOZ Človek – človeku
2. 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 môže rozhodnúť primátor mesta.
3. O bronzovej insígnií sa vedie záznam v príslušnom zošite na sekretariáte primátora mesta,
v ktorom poslanec mestského zastupiteľstva svojim podpisom podpíše prevzatie insígnie
s tým, že preberá za bronzové insígnie zodpovednosť až do ich vrátenia, čo sa znova
vyznačí v predmetnom zošite i s podpisom zástupcu sekretariátu primátora mesta.
4. Nie je dovolené na jednom podujatí alebo akcii súčasne používať dva druhy insígnií.

Čl. VI
Ochrana symbolov mesta
1. Symboly Mesta Žiar nad Hronom 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. Každé zneužitie, neoprávnené alebo neprimerané používanie symbolov mesta je zakázané.
3. Na hromadnú výzdobu, rozmnožovanie a iné rozširovanie symbolov Mesta Žiar nad
Hronom je potrebný predchádzajúci súhlas Mestského úradu v Žiari nad Hronom.

4. Symboly mesta, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto nariadenia,
prikáže Mestský úrad odstrániť, tomu kto symboly používa. Rovnako sa postupuje aj
v prípadoch, keď sa predmety obsahujúce symboly mesta vyrábajú bez potrebného súhlasu
Mestského úradu.
5. Ak použije fyzická osoba symboly Mesta Žiar nad Hronom v rozpore s týmto nariadením
alebo nevhodným a znevažujúcim spôsobom, dopúšťa sa priestupku proti poriadku Mesta
Žiar nad Hronom a môže byť postihnutá podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov a v blokovom konaní Mestskou políciou do výšky
500,- Sk.
6. Právnickej osobe, ktorá používa symboly mesta v rozpore s týmto nariadením, môže
primátor mesta uložiť pokutu až do výšky 100 000,- Sk. Pokutu možno uložiť do 2
mesiacoch odo dňa, keď sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil,
najneskôr však do jedného roka od porušenia tohto nariadenia.

