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9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č .... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné Vydanie: 1 

Mesto Prešov nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch 
mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 16.02.2015 číslo: ... /2015 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2015, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch 
mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

uznáša sa a schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č ... ./2015, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov 
a mestských insígniách a ich používaní 
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Mesto Prešov 

dňa: 2.2.2015 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

z 2. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
111 

číslo: 18/2015 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. . . .12015, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov 
a mestských insígniách a ich používaní 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2015, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách 
a ich používani 

a odporúča 
Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .. ../2015, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách 
a ich používani schváliť. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01128/1 

~s. 02. 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková,~ 



Návrh 

š Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Vydanie: 1 

mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov 
Mesto Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

Dôvodová správa 

Dňa 23.12.2014 bolo Mestskému úradu v Prešove doručené upozornenie 
Okresnej prokuratúry v Prešove sp. zn. Pd 324/14/7707-3 zo dňa 19.12.2014 vo veci 
porušenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, ku ktorému došlo nečinnosťou mesta Prešov tým, že nereagovalo na 
legislatívne zmeny. 

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 162/2007 tento nesúlad 
spočíva v ustanovení čl. 16 ods. 2, ktoré znie : "Ak sa takého konania dopustí 
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, primátor mesta jej 
môže podľa§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 200 000 Sk." S účinnosťou od 
1.januára 2011 však podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takúto pokutu môže uložiť obec 
a nie primátor mesta. 

Predmetné upozornenie prokurátora bolo prerokované na januárovom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov so záverom, že v mesiaci február 
2015 je potrebné všeobecne záväzné nariadenie dať do súladu so zákonom. 

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s návrhom 
uvedeným v upozornení prokurátora Okresnej prokuratúry v Prešove, ako aj 
s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 36/2015 zo dňa 26.01.2015. 

V súčasnosti mesto Prešov pripravuje úplne nové všeobecne záväzné 
nariadenie o symboloch mesta Prešov, v ktorom budú zapracované aj podmienky 
používania a ochrany symbolov častí mesta Prešov. Vzhľadom na skutočnosť, že 
toto pripravované VZN neprešlo ešte celým legislatívnym procesom a vyžaduje si aj 
zmenu štatútu mesta Prešov, predpokladáme jeho predloženie mestskému 
zastupiteľstvu v priebehu 1. polroka 2015. 
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Návrh Vydanie: 1 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ...... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Strana mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov 
a mestských insígniách a ich používaní 1/1 

Mesto Prešov 

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 1 b ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. p) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č ........ /2015, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta 

Prešov a mestských insígniách a ich používani 

Článok l. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta 
Prešov a mestských insígniách a ich používaní sa mení takto: 

1. Článok 16 ods. 2 znie: 
"2. Ak sa konania podľa ods. 1 tohto článku dopustí právnická alebo fyzická osoba 

oprávnená na podnikanie, mesto Prešov jej môže uložiť pokutu do výšky 
určenej osobitným predpisom." 11 

Článok ll. 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 
pripomienkovanie dňa 29.01.2015 a zvesený dňa 09.02.2015. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo mesta Prešov dňa 16.02.2015 uznesením č .... ./2015. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
........................ a zvesené dňa ....................................... . 

4. Toto všeobecne záväzné nariedenie nadobúda účinnosť dňa ................................. . 

V Prešove dňa ................................... . 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 

(1) § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSích predpisov 
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Príloha č.1 

VŠEOBECNE ZÁVAzNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 
Č.162/2007 

O SYMBOLOCH MESTA PREŠOV A MESTSKÝCH INS[GNIÁCH 
A ICH POUžiVANI 

Mestské zastupiterstvo v Preiove v s(Jiade s § 1 b v spojeni s § 24 zákona SNR č. 
36911990 Zb. o obecnom zrl~denl v zneni neskorälch predpisov vydáva toto 

vieobecne zévlzné nariadenie: 

Prvá časf 
Symboly mesta Preiov a Ich použrvanle 

Clánok 1 
Symboly mesta Preiov 

Symboly mesta Preiov, ktorými sO erb mesta, vlajka mesta, vefkä a malá pečat' 
mesta možno vyobrezovaf, zhotovovar a použlvaf len spOsobom ustanoveným 
v tomto vieobecne zévlznom nariadeni (dalej len .nariadenie"). 

tlánok2 

Erb mesta Preiov 

1. Erb mesta Preiov (dalej len .erb mesta") tvori gotický !trt, ktorý v striebornej 
hlave mä tri červené ruže, dolná časf !tltu je tri razy červeno-strieborne delená. 

2. Erb mesta sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektlvnych dOvodov 
možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. 

3. Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo 
stvárnenie z kovu, kameňa, keramického či iného materiálu, ak svojim 
vyobrazenlm zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta. 

4. Vyobrazenie erbu mesta tvori prllohu č. 1 tohto nariadenia. 

Clánok3 

Pouilvanle erbu mesta 

1. Erb mesta sO oprávnen! použlvaf: 
a) primátor mesta Pre!ov, 
b) Mestské zastupiterstvo v Pre!ove, 

.. - ..•. --· ----- ---- ---

------------ --- -------
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c) Mestsk9 úrad v PreAove ako Y9konn9 orgán mestského zastupitefstva 
a primátora mesta, 

d) právnické osoby založené alebo zriadené mestom Preiov (ďalej len mesto), 
e) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým mesto udeli súhlas. 

2. Erb mesta sa používa na vonkajiiie označenie budov, v ktorých majú sidlo orgány 
mesta a organizácie mesta. 

3. Erb mesta sa umiestňuje nad tabufou, na ktorej je uveden9 názov orgánu alebo 
organizácie mesta oprávnenej ho používať. Nemožno ho vyobraziť na tabuli 
spolu s názvom orgánu alebo organizácie mesta. 

4. Erb mesta sa umiestňuje v strede nad priečellm budovy, nad hlavn9m vchodom 
alebo po pravej strane hlavného vchodu z čelného pohfadu. 

5. Iné právnické osoby a fyzické osoby mOžu používať erb mesta len so súhlasom 
mesta a len tak9m spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné. V povoleni na 
používanie alebo použitie erbu mesta sa urči spOsob, rozsah a ostatné 
podmienky. Povolenie mOže byť mestom kedykofvek odňaté; odňatie sa nemusi 
odôvodniť. 

6. Oprávnení podfa ods. 1 pism. a) až c) povinne používajú erb mesta: 
a) na označenie svojich sídiel, 
b) na svojich listinách, pečatiach, pečiatkach, 
c) na súčastiach rovnoiiiat svojich zamestnancov, 
d) na služobn9ch pomôckach svojich zamestnancov, 
e) ako súčasť architektonickej trvalej Y9zdoby svojho majetku, ako napr. budov, 

sieni, miestnosti, obradn9ch a zasadacích miestnosti, prvkov drobnej 
architektúry a pod. 

7. Erb mesta sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhfadom na ich stav 
nebolo jeho použitie dôstojné. 

Článok4 

Vlajka mesta Preiiov 

1. Vlajka mesta Preiov (ďalej len .vlajka mesta") je červeno-strieborne pruhovaná 
so zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu. Vzájomn9 pomer iiirky a dlžky 
vlajky mesta je 2:3. 

2. Vyobrazenie vlajky mesta tvori prilohu č. 2 tohto nariadenia. 

Článok S 

Pouiívanie vlajky mesta 

1. Vlajkou mesta sa označuje budova, v ktorej sidlia orgány mesta, zasadacia 
miestnosť mestského zastupitefstva a úradná miestnosť primátora mesta. 

2. Vlajku mesta používajú orgány mesta a organizácie mesta počas oficiálnych 
priležltosti a počas dni V9znamných pre mesto. 

3. Vlajka mesta je pripevnená k žrdi a vybavená zariadením na jej vztyčovania. 
4. Ak sa pri v9zdobe používa iitátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta, 

obidve sú umiestnené v rovnakej Y9iike vedra seba, pričom sa iitátna vlajka 
z čelného pohfadu umiestňuje vravo. 
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5. Na vlajke mesta, ani na jej stožiari sa neumiestl\uj(J nijaké ozdoby, nápisy, 
vyobrazenia, stuhy a pod. 

6. Vlajka mesta sa vztyčuje a snima bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snimani 
sa nesmie dotýkať zeme. 

7. Pri sm(Jtočných priležitostiach sa vlajka mesta sp(Jšťa do pol žrde. 
8. Ak sa použije vlajka mesta v slávnostnom sprievode pri oficiálnej priležitosti, 

potom sa musi niesť v čele sprievodu tých, ktori reprezentuj(! mesto. 
9. Vlajka mesta sa nesmie použivať v poškodenom alebo znečistenom stave. 
10.Zástava mesta Preiov je utvorená podfa vlajky mesta a je vždy spojená so žrďou. 

Vzájomný pomer širky a dlžky zástavy mesta sa ustanovuje tak, že dlžka zástavy 
mesta nepresahuje trojnásobok jej širky. Na jej použivanie sa primerane použij(J 
ustanovenia o použivani vlajky mesta. 

Článok& 

Vel'ká a malá pe(!af mesta Prešov 

1. Vefká pečať mesta Prešov (ďalej len ,verká pečať') je okruhla s priemerom 45 
mm, tvori ju erb mesta Preiov s kruhopisom PEČAŤ MESTA PRESOV *1299*. 

2. Malá pečať mesta Prešov (ďalej len ,malá pečať') je okNhla s priemerom 36 (22) 
mm, tvori ju erb mesta Prešov s kruhopisom *PRESOV* PEČAŤ MESTA. 

3. Pečaf mesta uchováva a jej použitie povofuje primátor mesta. 
4. Vyobrazenie verkej pečate a malej pečate tvori prilohu č. 3 tohto nariadenia. 

Článok 7 

Použivanle vel'kej a malej pečate mesta 

1. Vefk(J pečať použiva primátor mesta na pečatenie významných listin 
a dokumentov mesta, najma o udelen! verejných oceneni a iných pôct, 
partnerské dohody a pod. 

2. Mai(J pečať použivaj(J orgány mesta (primátor a mestské zastupiterstvo) ako 
odtlačok (Jradnej pečiatky na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočnosti 
vydaných pri výkone samosprávy. Odtlačok tejto pečiatky tvori erb mesta Prešov 
s kruhopisom MESTO • Preiov •. 

Článok& 

Farby mesta Prešov 

1. Farby mesta Prešov s(J červená a strieborná, pričom strieborná farba mOže byf 
nahradená bielou farbou. 

2. Všetky symboly mesta sa mOžu vyhotovovať a použivať len vo vyššie uvedených 
farbách. 
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Druhá časf 

Mestské lnsfgnle a Ich používanie 

elánok9 

Mestské insfgnie 

Mestskými insigniami sú reťaz primátora mesta Preäova štandarda primátora 
mesta Preäov; možno ich vyobrazovať, zhotovovať a používaf len spôsobom 
ustanoveným v tomto nariadeni. 

elinok 10 

Refaz primátora mesta Preiov 

1. Reťaz primátora mesta Preäov ( ďalej len .refaz primátora mesta") pozostáva 
z privesku, na ktorom je vyobrazený erb mesta, ktorý prechádza v súvislú reťaz. 

2. Vyobrazenie reťaze primátora mesta tvori prilohu č. 4 tohto nariadenia. 

elánok 11 

Použfvanle refaze primátora mesta 

1. Reťaz primátora mesta je vyjadren fm súčasného postavenia a významu mesta 
Prešov. 

2. Primátor mesta použiva reťaz primátora mesta v súlade s jeho postaven im, 
najmä pri: 
a) oficiálnom privitani najvyššieh predstavitefov štátu, politického a verejného 

života, 
b) oficiálnom privitani najvyššieh predstavitefov iných štátov a miest, 
c) oficiálnom prijati vedúcich zastupitefských a konzulárnych úradov, 
d) odovzdávani verejných oceneni a iných pOet udelených mestským 

zastupitefstvom, 
e) iných významných slávnostných priležitostí ach. 

3. Reťaz primátora mesta nie je možné použiť pri obradoch uzavierania manželstva. 

elinok 12 

Atandarda primátora mesta Preiov 

1. štandarda primátora mesta Prešov (ďalej len .štandarda primátora mesta") je 
vlajka štvorcového formátu so strieborno-červeným lemom, na ktorej je 
umiestnený obsah erbu mesta. 

2. Vyobrazenie štandardy primátora mesta tvori prilohu č. 5 tohto nariadenia. 
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Článok 13 

Pouiivanie itandardy primátora mesta 

1. Primétor mesta Preiov použiva štandardu primétora mesta ako symbol svojej 
funkcie. 

2. Standarda primlltore mesta je nepretržite umiestnené v budove, v ktorej sldli 
primétor mesta. 

3. Standarda prlmétora mesta je pripevnená pevne k žrdi. 

Tretia časť 

lnsfgnie určené na použivanie pri občianskych obradoch 
a slávnostiach a ich použfvanie 

Článok 14 

lnslgnie určené na pouilvanie pri občianskych obradoch a slilvnostiach 

1. lnslgnie určené na použivanie pri občianskych obradoch a slévnostiach {ďalej len 
.inslgnie") sú tvorené medailou s heraldickou modifikllciou erbu mesta 
zavesenou na reťazi. Medaila mé tvar kruhu s priemerom 80 mm, v ktorom je erb 
mesta umiestnený vo vyvý§enej stredovej časti, ktorä mé tvar pésu vertiklllne 
pretinajúceho medailu. Pés je v spodnej časti ukončený polkruhom, v hornej časti 
koplruje oblúk kruhu medaily. Nad erbom mesta je umiestnený text .1299", pod 
erbom je népis .MESTO PRESOV". Medaila je horlzontélne členené oblúkmi do 
štyroch plOch, pričom poslednú najvyššiu časť tvori výrez, ktorý slúži na 
uchytenie reťaze. 

2. Vyobrazenie inslgnii určených na použivanie pri občianskych obradoch a 
slévnostiach tvori prllohu č. 6 tohto nariadenia. 

Článok 15 

Pouilvanle insignll pri občianskych obradoch a slávnostiach 

1. lnslgnie okrem primétora mesta použlvajú aj rečníci pri vykonévani občianskych 
obradov a slévností, akými sú najmä uvltania deti do života, prijatia jubilantov, 
prijatia novomanželov, jubilejné sobéiie, pomaturitné stretnutia, prijatia 
predstaviterov iiportového, kultúrneho a spoločenského života, občianske 
pohreby, občianske rozlúčky na cirkevných pohreboch a pod. 

2. lnslgnie nemožno použiť pri obradoch uzavierania manželstva. 
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atvrtá časf 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Článok 16 

Pokuty a sankcie 

1. Neoprávnené zaobchádzanie, zničenie alebo poškodenie symbolov mesta, 
mestských inslgnil a inslgnil určených na použlvanie pri občianskych obradoch a 
slávnostiach je porušenlm tohto nariadenia a priestupkom v zmysle § 46 
a v pripade úmyselného konania priestupkom v zmysle § 42 ods. 1 zákona SNR 
č. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor§lch predpisov. 

2. Ak sa takého konania dopusti právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie primátor mesta jej mOže podla§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor§lch predpisov uložiť pokutu do výšky 200 
000 Sk. 

Článok 17 

Zrušovacie ustanovenia 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13212004 
o mestských symboloch a ich použlvanl a o podmienkach udelovania čestného 
občianstva mesta Prešov. 

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na 
pripomienkovanie dr'\a 03.09.2007 a zvesený dr'\a 17.09.2007. 

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiterstvo v Prešove dr'\a 26.09.2007 uznesenfm č. 7612007. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Pre!iov bolo vyvesené na úradnej 
ta~~l.i 1~~~;} .. DCL.?.1n1a zvesené dr'\a ""CU(.'r"'~O'T Účinnosť nadobúda dr'\a 
................... 2 ' 

V Prešove 26.09.2007 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 
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Prfloha č.1 
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Priloha č.2 
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Príloha č.3 

VE[KÁ PEČAŤ . !IS 45 mm MALÁ PEČAŤ sl5 Jb /221 mm 

Príloha č.4 
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Priloha č.5 

Priloha č.6 
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