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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2014 
o používaní mestských symbolov  
u z n i e s l o  s a   n a  v y d a n í 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2014 o používaní 
mestských symbolov 
ukladá   
vedúcemu odboru kultúry MsÚ v Nitre 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 
- vyvesenie vydaného znenia VZN č. 2/2014 na úradnej tabuli MsÚ  
  v Nitre                          T : do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
                                       T : do 30 dní 
                                       K : referát organizačný 

 
 
 
Podpis predkladateľa: 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Nitry 
č. 2/2014 o používaní mestských symbolov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe ustanovení § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami  
§ 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na 
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“): 

 
Čl. I 

 
1/ Symbolmi mesta Nitry sú : 
 a/ erb /znak/ Nitry,  

b/ vlajka Nitry, 
c/ pečať Nitry, 
d/ znelka Nitry. 
 

2/ Symboly mesta Nitry sú zapísané v Heraldickom registri pod signatúrou N – 3/91. 
 

Čl. II 
Požitie erbu mesta Nitry 

 
1/ Erb môže byť zobrazený aj v monochromatickom prevedení i s heraldickou šrafúrou   

vyjadrujúcou sfarbenie erbu. 
 Pomer výšky a šírky erbu je 8:7.  

Vzor erbu mesta Nitry je uložený v priestoroch Mestského úradu v Nitre. 
 

      2/ Erb mesta Nitry používajú : 
a/ orgány Mesta Nitry: 

- mestské zastupiteľstvo, 
- primátor mesta, 

b/ orgány Mestského zastupiteľstva v Nitre: 
- mestská rada, 
- komisie, 

c/ Mestská polícia – poriadkový útvar mestského zastupiteľstva, 
d/ Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre, 
e/ partneri projektov, v ktorých je mesto spoluorganizátorom, na prezentačné   

a propagačné materiály. 
   

3/ Orgány Mesta Nitry uvedené v Čl. II ods.2 písm. a-d/ používajú erb mesta Nitry na 
listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo opakované 
používanie, na insígniách primátora mesta, na cenách a vyznamenaniach mesta Nitry, 
na označenie budov, v ktorých sídlia orgány mesta, v zasadacích a rokovacích 
miestnostiach mestských orgánov, na označenie reprezentačných mestských 
priestorov, na služobných preukazoch členov mestských orgánov, na rovnošatách, 
motorových vozidlách, odznakoch  a na služobných preukazoch mestskej polície, na 
označenie nehnuteľného majetku mesta, na rôzne formy prezentácie a propagačné  

      účely a v iných osobitne zdôvodnených prípadoch. 
 

4/ Na budove mestských orgánov a Mesta Nitry - Mestského úradu v Nitre sa erb mesta 
Nitry umiestňuje nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom, nad tabuľkami, na 
ktorých sú uvedené názvy mestských orgánov a mestského úradu. 
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 Za označenie budovy mestským erbom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník     
budovy. 

 
5/ Iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré prekračujú rámec vymedzenia podľa ods.2, 

môžu používať erb pri propagácii a reprezentácii mesta alebo pri prezentácii svojej 
činnosti s predchádzajúcim písomným súhlasom mesta. V povolení mesto určí spôsob, 
rozsah, lehotu a ostatné podmienky použitia erbu. Na poskytnutie súhlasu na použitie 
mestského erbu nie je právny nárok. 

 
6/ Písomnú žiadosť o použitie mestského erbu podáva žiadateľ na príslušný útvar MsÚ 

v Nitre /odbor kultúry/. Žiadosť musí obsahovať: 
a/ názov/ meno a priezvisko žiadateľa  
b/ adresu žiadateľa 
c/ zdôvodnenie žiadosti 
d/   výtvarný návrh použitia mestského erbu, účel a spôsob aplikácie. 

Odbor kultúry MsÚ v Nitre posúdi výtvarné riešenie mestského erbu, spôsob jeho      
použitia a pripraví podklady na povolenie. 

  
Čl. III 

Použitie vlajky mesta Nitry 
 

1/ Orgány mesta uvedené v Čl. II ods.2 písm. a-d/, používajú mestskú vlajku pri 
príležitosti mestských sviatkov a dní významných pre mesto.  
 

2/ Organizácie a inštitúcie, uvedené v Čl. II ods. 5 môžu používať mestskú vlajku za 
rovnakých podmienok,  aké sú uvedené pre používanie mestského erbu. 

 
3/ Mestská vlajka sa používa počas štátnych sviatkov, osláv dňa sv. Cyrila a Metoda a pri 

iných sviatkoch, ktoré nie sú štátnymi sviatkami, ale osobitným  spôsobom sa viažu k 
mestu Nitra, 1) 

  
4/ Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, bez prerušovania. 

 
5/ Pri mestskom smútku sa mestská vlajka vztyčuje do pol žrde. 
 
6/ Vlajková výzdoba mesta sa začína o 18.00 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej 

udalosti a končí sa o 8.00 hod. nasledujúceho dňa. 
 

Čl. IV 
Použitie pečate mesta Nitry 

 
1/ Pečať sa používa: 
 a/ na potvrdenie hodnovernosti textu zväzkov mestskej kroniky, 
 b/ na listinách, ktorými sa udeľujú ceny a vyznamenania mesta Nitry, 
 c/ vo zvlášť významných prípadoch, ktoré schváli primátor mesta. 
 
2/ Pečať sa nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku. 
 
3/ Pečať mesta Nitry uschováva primátor mesta. 
 
 
1) Spoločné použitie mestskej vlajky s inými vlajkami /štátnej vlajky, vlajky Európskej únie, vlajky územnej 

samosprávy/ upravuje Odporúčanie MV SR č.203-2005/06626. 
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Čl. V 

     Použitie znelky mesta Nitry 
 

1/  Znelka mesta Nitry sa používa pri slávnostných príležitostiach /slávnostné zasadnutie     
mestského zastupiteľstva, oslavy významných výročí ap/.  

 
2/ Znelka mesta Nitry sa hrá aj spieva v celom znení alebo minimálne 2 slohy historickej 

piesne Nitra, milá Nitra. 
 

Čl. VI 
     Ochrana mestských symbolov 

 
1/ Mestské symboly treba mať v úcte a vážnosti.  

 
2/ Každé znevažovanie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie mestských   
      symbolov je zakázané. 
 
3/ Mestské symboly, ktorých  používanie alebo podoba sa  prieči  ustanoveniam  tohto 

nariadenia, nariadi  Mesto Nitra odstrániť tomu, kto symbol takto použil. Rovnako sa 
postupuje v prípadoch, keď sa predmety  obsahujúce mestské symboly vyrábajú bez  
potrebného súhlasu /suveníry, propagačné materiály, výrobky ap./ 

 
4/ Mesto Nitra má právo odňať súhlas na použitie mestského symbolu najmä, ak:  

a/ jeho užívateľ koná v rozpore so zákonmi  SR,  
b/ použije symbol v rozpore s podmienkami stanovenými v povolení na jeho použitie      

a týmto VZN,  
c/ je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, ktorej 

predmet činnosti, oblasť pôsobenia alebo záujmy sú zhodné alebo porovnateľné 
s predmetom činnosti, oblasťou pôsobenia alebo záujmami mesta alebo právnických 
osôb založených alebo zriadených Mestom Nitra 

d/ nemá riadne a včas vyrovnané svoje záväzky voči Mestu Nitra  
e/ ďalšie použitie symbolu možno považovať za neúčelné, najmä s ohľadom na dobré 

meno mesta, morálne, etické, spoločenské hodnoty a záujmy Mesta Nitry. 
      

5/ Dohľad nad správnym používaním mestských symbolov má odbor kultúry MsÚ 
v Nitre. 

 
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/ Kontrolu používania mestských symbolov vykonávajú členovia mestskej polície a 

primátorom poverení pracovníci MsÚ v Nitre. 
 

3/ 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 o obecnom zriadení v znení neskorších       

predpisov. 
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Čl. VIII 
Prechodné ustanovenie 

Na fyzické a právnické osoby, ktoré používajú mestský symbol podľa doterajších predpisov, 
sa hľadí ako na žiadateľov o užívanie mestského symbolu podľa ustanovení VZN č. 2/2014 
o používaní mestských symbolov. 

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 
Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2014 o používaní 
mestských symbolov sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ............ uznesením č. 
............. a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 
.............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jozef Dvonč            Igor Kršiak  
     primátor mesta Nitry     prednosta Mestského úradu v Nitre 
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Dôvodová správa 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 14.11.2013 uznesením č. 
371/2013-MZ zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o používaní mestských 
symbolov na základe Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 284/13 – 5. 
 
     V zmysle § 1b zákona č.369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, má obec právo používať 
symboly. Mesto Nitra má v Heraldickom registri od roku 1991 registrované dnes používané 
symboly mesta pod signatúrou N – 3/91.  
 
     V zmysle vyššie citovaného zákona sú symbolmi obce erb, vlajka, pečať a znelka, ktoré sú 
definované v Štatúte mesta Nitry. Ich grafické vyobrazenie tvorí prílohu Štatútu mesta Nitry. 
Aby sme sa vyhli duplicite právnej úpravy, navrhované VZN upravuje iba ich použitie. 
 
     Znenie citovaného zákona nedáva priestor pre rozširujúcu úpravu v zmysle používania 
odvodených symbolov. Na základe stanoviska Heraldického registra Ministerstva vnútra SR 
je používanie základných a odvodených symbolov orgánmi štátu, štátnej a verejnej správy 
potrebné hodnotiť pozitívne. Odvodené symboly však nespadajú pod definovanú právnu 
úpravu zákona, a preto bude ich používanie ošetrené interným predpisom mesta Nitry.  
 
     Znenie citovaného zákona dáva právnickým a fyzickým osobám možnosť používať 
mestské symboly so súhlasom obce. Akékoľvek spoplatnenie tohto úkonu však žiadny zákon 
neupravuje. 
 
     Ochrana a kontrolná činnosť sú upravené a doplnené v návrhu tohto VZN v zmysle 
usmernení navrhovaných v Proteste prokurátora.  
 
 
     Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom zasadnutí dňa 19. 2. 
2014 prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o používaní mestských 
symbolov a svojím uznesením č. 6/2014 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť 
sa na vydaní VZN č. 2/2014 o používaní mestských symbolov. 
 
   Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 3. 2014 prerokovala Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2014 o používaní mestských symbolov a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní VZN č. 2/2014 o používaní mestských symbolov. 
    
    

 
 
 
 
 
 
 

 


