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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 24. 10. 2014 Mesto Bardejov obdŕžalo protest prokurátora č. Pd 47/14/7701-11 zo
dňa 22.10. 2014 podľa proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 84/2008
o používaní symbolov mesta Bardejov. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove dňa 16.12. 2014
po prerokovaní vyhovelo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov a predmetné
VZN uznesením č. 30/2014 časť B ho ako celok zrušilo. Z dôvodu spoločenskej potreby
regulovania používania symbolov mesta Bardejov predkladáme nový návrh Všeobecne
záväzného nariadenia o používaní symbolov mesta Bardejov, v ktorom sú zohľadnené
pripomienky uvedené v proteste prokurátora ku predchádzajúcemu VZN a tiež aj iné
poznatky. Navrhované VZN nebude mať vplyv na zvýšenie rozpočtu mesta. Materiál bol
prerokovaný bez pripomienok v komisii spoločenských vecí a kultúry dňa 8.4.2015, v porade
primátora mesta dňa 10.4.2015 a na rokovaní Mestskej rady dňa 23.4.2015.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. .../2015 o používaní symbolov
Mesta Bardejov
Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods.1 a ods.3 písm. a) a podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie č. .../2015 o používaní symbolov Mesta Bardejov.
Čl. I
Úvodné ustanovenie - účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je vymedziť podmienky používania mestských symbolov.
Čl. II
Mestské symboly
Mestské symboly sú:
a/ erb mesta,
b/ vlajka mesta,
c/ pečať mesta,
Popis erbu, vlajky a pečate je uvedený v Štatúte mesta Bardejov.
Čl. III
Používanie erbu mesta Bardejov
(1) Erb mesta sa môže používať v podobe malého erbu tvoreného štítom, alebo v podobe
väčšieho erbu doplneného o heraldického nosiča, a to s ohľadom na estetické potreby,
grafické možnosti a tak, aby bolo jeho použitie dôstojné.
(2) Erb mesta používa mesto Bardejov a ním zriadené alebo založené organizácie. Erb mesta
sa používa:
a) na pečatidle mesta, na pečiatkach a razidlách primátora mesta, na pečiatkach
mestského zastupiteľstva (MsZ), mestskej rady (MsR), mestského úradu (MsÚ),
mestskej polície (MsP) a útvaru hlavného kontrolóra (ÚHK), prípadne na pečiatkach
organizácií zriadených mestom,
b) v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín mesta, orgánov MsZ, MsÚ, MsP,
ÚHK a organizácií riadených mestom,
c) na insígniách primátora,
d) na cenách a vyznamenaniach mesta,
e) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta, v reprezentačných sieňach
mesta a kanceláriách, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať štátny
znak,
f) na budovách orgánov mesta, ustanovizní a iných organizácií oprávnených ho
používať,
g) na označenie územia mesta Bardejov,
h) na preukazoch poslancov MsZ a zamestnancov mesta,

i) na rovnošatách, odznakoch a služobných preukazoch príslušníkov mestskej polície a
na označenie jej vozidiel,
j) na rovnošatách, jednotných spoločenských či športových úboroch pracovníkov mesta
a organizácií riadených mestom,
k) ako súčasť označenia organizácií zriadených alebo založených mestom,
l) na tlačovinách a publikáciách mesta, na reklamných a propagačných materiáloch
a spotrebných predmetoch súvisiacich s prezentáciou mesta a jeho orgánov a organizácií
ním riadených,
m) v propagačných materiáloch projektov, v ktorých je mesto Bardejov jedným z
hlavných organizátorov,
n) na hnuteľných predmetoch v majetku mesta a jeho organizácií,
o) v individuálne zdôvodnených prípadoch aj inde podľa rozhodnutia primátora mesta.
(3) Erb mesta môžu používať aj partneri projektov, v ktorých je mesto spoluorganizátorom
alebo spoluúčastníkom.
(4) Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z
kovu, dreva, kameňa alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá erbu mesta.
(5) Erb mesta sa používa na vonkajšie označenie budov orgánov mesta, ustanovizní a iných
organizácií oprávnených ho používať takto:
a) budova sa označuje len jedným vyobrazením erbu mesta,
b) erb mesta sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov orgánu mesta,
ustanovizne alebo organizácie; v odôvodnených prípadoch možno erb mesta vyobraziť
na tabuli spolu s názvom orgánu mesta, ustanovizne alebo organizácie,
c) erb mesta sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo
na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu,
d) pri súčasnom použití erbu mesta a štátneho znaku sa erb mesta umiestňuje z čelného
pohľadu vpravo od štátneho znaku,
e) za označenie budovy erbom mesta a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník
(správca) budovy.
(6) Iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú vymedzené v ods. 2 a 3, môžu používať
erb mesta pri propagácii a reprezentácii mesta alebo pri prezentácii svojej činnosti len s
predchádzajúcim písomným súhlasom mesta. V povolení mesto určí spôsob, rozsah, lehotu a
ostatné podmienky použitia erbu mesta. Na poskytnutie súhlasu na použitie erbu mesta nie je
právny nárok.
(7) Písomnú žiadosť o použitie erbu mesta podáva žiadateľ Mestu Bardejov alebo osobne na
podateľni Mestského úradu v Bardejove. Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko žiadateľa, sídlo alebo názov, ak ide o právnickú osobu,
b) adresu žiadateľa alebo sídlo,
c) zdôvodnenie žiadosti,
d) výtvarný návrh použitia mestského erbu, účel a spôsob použitia.
Čl. IV
Používanie vlajky mesta Bardejov
(1) Vlajku mesta používajú orgány mesta a ním riadené organizácie pri slávnostných a
oficiálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru. Vlajková výzdoba mesta

sa začína o 18.00 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a končí sa o 8.00 hod.
nasledujúceho dňa.
(2) Orgány a organizácie mesta používajú vlajku mesta v súlade s platnými predpismi pri
slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Vlajku mesta je možné
používať aj na označenie budov samosprávy mesta.
(3) Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, v ktorej sídlia orgány mesta a MsÚ,
zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora.
(4) Vlajka mesta sa môže používať so súhlasom mesta aj vo verejných sprievodoch a pri
príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka a vlajka mesta, sú umiestnené v rovnakej výške
vedľa seba, pričom štátna vlajka sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
(6) Vlajku Európskej únie môže mesto použiť len v prítomnosti štátnej vlajky a vlajky mesta,
a to tak, že štátna vlajka sa vztyčuje uprostred, vľavo od štátnej vlajky z čelného pohľadu sa
vztyčuje vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky z čelného pohľadu, sa vztyčuje
vlajka mesta.
(7) Vlajka mesta má pevne stanovený pomer strán a vztyčuje sa zvyčajne na vlajkový stožiar.
Vlajka mesta sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie
dotýkať zeme.
(8) Zástava mesta je utvorená podľa vlajky mesta a je pevne spojená so žrďou. Dĺžka
mestskej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky.
(9) Zástava mesta použitá vo forme koruhvy (zvislo) je zvyčajne pevne spojená s priečnym
rahnom. Pruh, ktorý je na vlajke umiestnený hore, sa pri použití vo forme koruhvy umiestňuje
heraldicky (pri pohľade z ozdobeného objektu) vpravo.
(10) Ďalšie zásady pre používanie vlajky mesta sú:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
smútočný závoj, a pod.,
c) vlajka sa nesmie použiť na zahalenie pomníka alebo tabule, ktoré majú byť odhalené,
d) na stožiari nesmie byť upevnená žiadna ďalšia vlajka,
e) vlajka sa môže použiť pri smútočných obradoch tých, ktorých mesto pokladá za
vlastných zosnulých, vlajka však nesmie byť spúšťaná spolu s rakvou do hrobu alebo do
žiaroviska, pri mestskom smútku sa mestská vlajka vztyčuje do pol žrde,
f) ak sa použije v slávnostnom sprievode pri oficiálnej príležitosti, musí sa vlajka niesť
v čele sprievodu tých, ktorí reprezentujú mesto.
(11) Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická, alebo
právnická osoba, ktorá ju použila, alebo používa.

Čl. V
Používanie pečate mesta Bardejov
(1) Pečať mesta používa primátor Mesta Bardejov pri slávnostných príležitostiach na
pečatenie najdôležitejších a najvýznamnejších úradných písomností, na blahoprajné alebo
ďakovné listy jubilujúcim osobám, organizáciám, inštitúciám a na listy partnerským mestám,
na listine o udelení čestného občianstva mesta ako aj v ďalších prípadoch určených
primátorom mesta alebo mestským zastupiteľstvom. Pečať je v úschove primátora mesta.
(2) Z pečate mesta sú odvodené pečiatky a razidlá primátora mesta, pečiatky MsZ, MsR,
MsÚ, MsP, ÚHK a pečiatky ďalších organizácií riadených mestom. Okrúhla pečiatka s erbom
mesta sa nepoužíva pri výkone prenesenej štátnej správy.
Čl. VI
Ochrana mestských symbolov
(1) Mestským symbolom prináleží úcta a vážnosť. Všetci používatelia mestských symbolov
musia tieto používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie.
(2) Mesto Bardejov 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, najmä s ohľadom na dobré meno mesta, morálne,
etické, spoločenské hodnoty a záujmy mesta Bardejov.
Čl. VII
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Za dôstojné a správne zaobchádzanie so všetkými mestskými symbolmi 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 §
13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(3) Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení:
a) mestské zastupiteľstvo a jeho orgány,
b) primátor mesta,
c) hlavný kontrolór,
d) mestský úrad – vedúci zamestnanci,
e) mestská polícia.
Čl. VIII
Prechodné ustanovenie
Každý, kto doteraz erb mesta používal, je povinný dať jeho užívanie do súladu s týmto
všeobecne záväzným nariadením do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 22.5.2015 a zvesený dňa 17.6.2015.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove dňa 25.6.2015 uznesením č. ...../2015
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
............. 2015 a zvesené dňa ..........2015.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta..

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
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