
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Vydrník     

č. 3/2012 
           

 

o symboloch obce a ich používaní 
 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa 

uznieslo na tomto:  

 

 

všeobecne záväznom nariadení: 
 

 

§1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedziť 

podrobnejšiu úpravu používanie obecných symbolov, výšku poplatkov za ich používanie, 

sankcie za ich neoprávnené alebo nesprávne používanie a spôsob ich ochrany.  

 

2) Obecné symboly, ktorými sú erb, vlajka a pečať je možné vyobrazovať a používať len 

spôsobom uvedeným v tomto VZN. 

 

Erb obce 
 

 

§2 

Vyobrazenie erbu obce 

 

1) Erb obce tvorí v červenom štíte pod zlatou, striebornými perlami zdobenou korunou 

skrížená strieborná, vľavošikmo položená píla so zlatými rukoväťami a vpravošikmo 

položená strieborná halapartňa na zlatej rukoväti. 

 

2) Erb obce sa vyobrazuje farebne. Za obecný erb sa považuje aj jeho jednofarebné, 

čiernobiele a graficné zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či iného 

materiálu  

 

3) Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.  

 

 

 §3 

Používanie erbu obce 

 

 



1) Erb obce používajú: 

a) orgány obce, 

b) právnické osoby zriadené alebo založené obcou, 

c) iné právnické alebo fyzické osoby. 
 

2) Subjekty oprávnené k používaniu obecného erbu sú bezpodmienečne povinné 

dodržiavať všetky podmienky určené k jeho zobrazeniu v zmysle tohto VZN 

a písomne vydaného povolenia. 

 

3) Obecný erb sa môže používať len v prípadoch keď nie je predpísané používanie 

štátneho znaku Slovenskej republiky, ak to vyžaduje povaha veci a ak jeho použitie 

nevzbudí dojem zneužitia obecných symbolov. 

 

4) Samostané použitie erbu je povolené iba: 

 

a) na pečatidle obce, 

b) na insígniách starostu, pokiaľ existujú 

c) na pečiatkach a razidlách, 

d) v záhlaví dokumentov, listín a písomností vystavovaných starostom obce, 

e) pri slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad udeľovanie čestného 

občianstva, pamätného listu, čestného uznania a pod., 

f) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov obce a obecnej polície, ak je 

zriadená, 

g) na budove, ktorá je sídlom orgánov obce, 

h) na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva, 

i) na označenie katastrálneho územia obce, ucelených častí lesného, resp. 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré sú majetkom obce bez ohľadu na to 

v akom katastrálnom území ležia, 

j) na predmetoch zadávaných do výroby obcou. 

   

5) Iné použitie erbu je možné iba so súhlasom starostu obce a v kontexte výnimočnej 

situácie (napríklad podujatia či materiály, ktoré majú významný reprezentatívny 

charakter pre inštitút starostu obce alebo pre inštitút obce.), 

 

6) Subjekty uvedené v ods. 1 písm. c. tohto § sú povinné písomne požiadať starostu obce 

o súhlas k použitiu erbu obce.  

 

 

    §4 

Erb obce na budovách 

 

1) Erb obce sa používa na vonkajšie označenie budovy orgánov obce takto:  

a) erb obce sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov orgánu obce, 

b) erb obce sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na 

pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. 

 

2) Ak erb obce nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej 

označenie tabuľa s jeho vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30 cm, 

40cm alebo 60cm.  

 



3) Erb obce sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo 

jeho použitie dôstojné.   

 

4) Ak budova prestane slúžiť ako sídlo orgánov obce, erb obce sa z nej sníme v deň ich 

zániku alebo v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene ich sídla.  

 

5) Za označenie budovy erbom obce a za jeho náležitú údržbu zodpovedá starosta obce. 

Ak orgány obce nie sú vlastníkmi budovy, zodpovedá starosta obce za označenie budovy 

erbom obce. Vlastník budovy je povinný toto označenie strpieť.  

 

 

§5 

Erb obce na úradných listinách 

 

1) Erbom obce sa označujú bežné listiny, úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie 

alebo uznesenie orgánu obce, alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti, alebo 

oprávnenia pri výkone samosprávy. 

 

 

 

2) Orgány obce používajú erb obce takto: 

 

     na úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánov obce alebo 

osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky 

s erbom obce.  

 

§6 

Erb obce na úradných pečiatkach 

 

     Úradné pečiatky s erbom obce sú okrúhle s priemerom 36mm, po obvode kruhu okolo erbu 

obce je označenie orgánu obce alebo názvu obce a jej sídlo.  

 

 

Vlajka obce 
 

§7 

Vyobrazenie vlajky obce 

 

1) vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), žltej 

(1/8), bielej (2/8), červenej (1/8) a žltej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi 

cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

2) Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.  

 

3) Vlajka obce sa môže používať aj vo forme zástavy obce, krátkej zástavy obce, 

koruhvy obce, znakovej zástavy obce. 

 

 

§8 

Spôsob používania vlajky obce 



 

1) Orgány obce označujú vlajkou obce budovu, v ktorej sídlia a starosta obce označuje aj 

svoju úradnú miestnosť.  

 

2) Vlajka obce sa používa pri príležitosti významných výročí a sviatkov obce. 

 

3) Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej 

výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.   

 

4) Na obecnej vlajke, ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, 

stuhy a pod.. Stožiar obecnej vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od 

rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.  

 

5) Pri obecnom smútku sa vlajka obce spúšťa do pol žrde. Pri smútočnom obrade sa 

z rakvy  sníma  pred jej spustením do hrobu alebo žiaroviska.  

 

6) Obecná vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do 

ružice.  

 

7) Fyzické a právnické osoby môžu používať obecnú vlajku, so súhlasom starostu obce,  

jej použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu obecných symbolov obce.  

 

 

9§ 

Pečať obce 

 
1) Pečať obce je okrúhla. V jej strede je vyobrazený obecný symbol a kruhopis OBEC 

VYDRNÍK. 

 

2) Pečať obce sa používa na originál všeobecne záväzných nariadení obce, dohody 

v medzinárodnom združení a iné významné a dôležité dokumenty.  

 

3) Pečatidlo obecnej pečate uschováva starosta obce.  

 

4) Vyobrazene pečate obce tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. 

 

 

§10 

Poplatky a sankcie 

 

1) Po súhlase starostu obce sa použitie erbu osobami podľa §3 ods.6 spoplatňuje sumou 

10 € na jednu príležitosť a deň. Uvedená suma je príjmom  obecného rozpočtu. 

 

2) Ak používa fyzická osoba obecné symboly v rozpore s týmto VZN, dopúšťa sa 

priestupku podľa § 46 a 84 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

3) Právnickej osobe, ktorá používa obecné symboly v rozpore s týmto VZN, môže 

starosta obce uložiť pokutu do výšky 660,- € 

 



 

 

§11 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1) Subjekty, ktoré doposiaľ používali obecné symboly podľa predchádzajúcej právnej 

úpravy, uvedú v lehote do 4 , mesiacov od účinnosti tohto VZN do súladu používanie 

obecných symbolov s týmto VZN 

 

2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Vydrník 

na svojom rokovaní  23.07.2012 uznesením č. 10/2012  

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení 

na úradnej tabuli. 

 

 

 

Vo Vydrníku 23.07. 2012 

 

 

 

 

 

Peter Slobodník 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené:  06.7.2012 

Schválené: 23.07.2012 

Účinné: 07.08.2012 


