
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 v spojení s § 1b zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto  

 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. .../2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

používania symbolov mesta Dunajská Streda (ďalej len „symboly mesta“) právnickými 

osobami zriadenými alebo založenými mestom Dunajská Streda a inými právnickými 

osobami a fyzickými osobami. 

(2) Symboly mesta, ich opis a záväzné vyobrazenie, ich používanie orgánmi mesta upravuje 

Štatút mesta Dunajská Streda. 

 

      § 2 

    Používania symbolov mesta 

 

(1) Právnické osoby zriadené alebo založené mestom Dunajská Streda, iné právnické osoby 

a fyzické osoby  môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta Dunajská Streda.1)  

(2) Písomná žiadosť o súhlas k používaniu symbolov mesta má obsahovať: meno 

a priezvisko, názov, obchodné meno žiadateľa, adresu sídla alebo miesta podnikania 

žiadateľa, účel, spôsob, prípadne miesto umiestnenia, dobu používania symbolov mesta. 

(3) Na udelenie súhlasu k používaniu symbolov mesta nie je právny nárok. 

(4) V súhlase mesta k používaniu symbolov mesta sa určí najmä spôsob, účel, rozsah, doba 

používania. 
 

1) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

§ 3 

              Sankcie 

 

(1) Priestupky porušenia tohto nariadenia fyzickou osobou prejednáva mesto v blokovom 

konaní podľa osobitného predpisu.2) 

(2) Za správny delikt porušenia tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom uloží mesto pokutu podľa osobitného predpisu.3) 

 
2) zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

3) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

    § 4 

       Účinnosť 

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta. 

 

V Dunajskej Strede, ............2016 

 

 

                                                                                                JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                                    primátor mesta 



Dôvodová  správa: 

 

      

Mestský úrad predkladá predmetný návrh VZN s účelom zabezpečiť ochranu 

symbolov mesta. 

 

  Súčasná právna úprava poskytuje symbolom obcí, ktorými sú erb obce, vlajka obce, 

pečať obce a znelka obce, nedostatočnú ochranu. V § 1b ods. l posledná veta zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je 

určené, že právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické 

osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce. Toto určenie však nie je vyvážené 

žiadnou sankciou, ktorú by bolo možné uložiť v prípade, že tieto osoby použijú symboly 

mesta v rozpore s udeleným súhlasom alebo si ho dokonca vôbec nevyžiadajú.   

 

Prax poukazuje na to, že symboly mesta, predovšetkým erb mesta, sú často krát 

používané bez súhlasu mesta. Sú používané na rôzne komerčné účely spôsobom, ktorý 

nezodpovedá ich schválenému vyobrazeniu, niekedy až dehonestujúco. Je potrebné vytvoriť 

právny rámec, ktorý by symbolom mesta poskytol dôstojné postavenie, umožnil 

mestu v prípade použitia bez súhlasu mesta uložiť aj primeranú sankciu. Sankcie by boli 

ukladané podľa § 86 písm. b) zákona SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. a § 27b 

ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

  

Podľa § 1b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

„(1) Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich 

používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, 

prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické 

osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce. 

(2) Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní 

symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu. 

(3) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, 

zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce. 

(4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, 

oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.“ 
 

 

§ 27b ods.1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.: 

(1)Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak                   

a) poruší nariadenie, 

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým 

naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá 

veci mimo vyhradených miest,  

c )nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť 

osobnú pomoc alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej 

mimoriadnej udalosti,  

d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3,  

e) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4, alebo  

f) poruší povinnosť podľa § 30e.  

(2) Obec uloží pokutu za správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur. 

(3) Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky 

protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie 

povinností.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20150701#paragraf-2c.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20150701#paragraf-2c.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20150701#paragraf-30e


(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení 

povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.  

(5) Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce. 

 
 

§ 86 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: 

§ 86 V blokovom konaní môžu prejednávať 

b) obce priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu 

spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, ako aj priestupky proti 

poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a), § 26 ods. 1, § 27 ods. 

1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a priestupky 

porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce,  

 

Podľa § 13 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov : 

v blokovom konaní možno uložiť pokutu do 33 eur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy a odporúča ho schváliť. 

 mestská rada a  neodporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-47
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-49
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-50
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-21.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-24.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-26.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-30.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-32.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-35.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20160101#paragraf-45

