Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice - Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovení § 1b, § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov a Odporučením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2032005/06626, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov
samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy v znení jeho doplnkov, prijalo
toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever
č. 46/2013
o symboloch Mestskej časti Košice - Sever

§1
Predmet
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) stanovuje podmienky používania symbolov
Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len MČ), spôsob ich ochrany a zodpovednosť za ich použitie.
2. Symbolmi MČ sú erb a vlajka.

§2
Popis erbu a vlajky MČ
1. Erb MČ je v modrom štíte strieborná veža s modrou bránou na vysokom zlatom vrchu preloženom
modrým zvlneným brvnom prevýšeným modrým strapcom hrozna so zelenou jednolistou stopkou.
Grafické vyobrazenie erbu tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
2. Erb MČ sa vyobrazuje v súlade s grafickým vyobrazením farebne. Za erb MČ sa považuje aj jeho
čiernobiele, modré alebo zlaté grafické vyobrazenie alebo jeho vyhotovenie z prírodného alebo
iného materiálu, ak je v súlade s grafickým vyobrazením uvedeným v prílohe č. 1 tohto VZN.
3. Vlajka MČ má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto – modro
delená, vejúca časť pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého, žltého,
bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu. Grafické vyobrazenie vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.

§3
Používanie erbu MČ
1. MČ označuje erbom:
a)
pečatidlo MČ,
b)
budovu, ktorá je sídlom Miestneho úradu MČ,
c)
zasadaciu miestnosť miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
d)
úradnú miestnosť starostu MČ,
e)
webovú stránku MČ,
f)
prevádzkové motorové vozidlá MČ,
g)
úradné tabule MČ,
h)
rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia MČ,
i)
preukazy poslancov MČ.
2. Erb MČ na úradných listinách a úradných pečiatkach používajú starosta MČ a orgány miestneho
zastupiteľstva. Pečiatky s erbom MČ sa používajú len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie,
uznesenie alebo rozhodnutie orgánov MČ. Erb MČ sa používa aj na bežnej úradnej korešpondencii
MČ a Miestneho úradu MČ.
3. Erb MČ možno používať aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch, periodikách vydávaných
MČ, suveníroch, odznakoch, resp. na iných reklamných propagačných materiáloch súvisiacich s
prezentáciou MČ.
4. Erb MČ môžu tiež používať právnické osoby zriadené alebo založené MČ. Iné právnické a fyzické
osoby môžu používať erb MČ len so súhlasom starostu MČ.
5. V súhlase na používanie erbu sa určí spôsob, účel, rozsah, doba používania, ako aj ďalšie
podmienky. Ak sa zistí, že používanie erbu MČ je v rozpore so stanovenými podmienkami, môže
byť starostom MČ kedykoľvek odvolaný.
6. Za správne zaobchádzanie s erbom MČ a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ho používa. Každý je povinný na výzvu MČ odstrániť neoprávnené alebo nesprávne
použitie erbu MČ.
§4
Používanie vlajky MČ
1. Vlajka MČ sa môže použiť pri oficiálnych príležitostiach, a to vyvesením na budove, kde sídli
Miestny úrad MČ, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Pokyn na použitie
vlajky dáva starosta MČ, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie vlajkovej výzdoby.
2. Vlajka sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe
miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
3. Vlajka sa používa spolu so štátnou vlajkou Slovenskej republiky pri
a) príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát,
b) príležitosti miestneho a mestského významu (pamätné dni a pod.).
4. Pri používaní vlajky MČ, štátnej vlajky a vlajky Európskej únie, ktorá je súčasťou vlajkovej
výzdoby, sa štátna vlajka umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu vlajka Európskej
únie a vpravo od štátnej vlajky z čelného pohľadu vlajka MČ.
5. Vlajka sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

6. Používanie vlajky MČ na iné účely ako sú uvedené v ustanoveniach tohto § 4 sa viaže na súhlas
starostu MČ.
7. Vlajku MČ môžu používať fyzické a právnické osoby vždy len takým spôsobom, aby jej použitie
bolo dôstojné a jej zhotovenie v súlade s grafickým vyobrazením.

§5
Zaobchádzanie s erbom a vlajkou a ich ochrana
1. Erb a vlajku MČ treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako symboly mesta Košice a štátne symboly.
2. Používať ich možno len spôsobom upraveným týmto VZN. Každé neoprávnené, nevhodné,
neprimerané, klamlivé alebo znevažujúce používanie erbu a vlajky MČ je zakázané
a sankcionované.
3. Právo použiť a používať grafické zobrazenie erbu a vlaky MČ na iné účely, ako je uvedené
v ustanoveniach § 3 - § 4 tohto VZN, je viazané na súhlas starostu MČ.
4. Starosta MČ neudelí súhlas s používaním erbu a vlajky MČ v prípadoch, ktoré sú v rozpore
s ustanoveniami tohto VZN.
5. Používanie erbu a vlajky MČ alebo ich podoby, ktoré je v rozpore s týmto VZN, môže starosta MČ
kedykoľvek zakázať.
6. Za dôstojné zaobchádzanie s erbom a vlajkou MČ a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.
7. Zakazuje sa používanie iných symbolov ako tých, ktoré sú upravené týmto VZN.

§6
Sankcie
1. Porušenie, resp. nedodržanie ustanovení tohto VZN bude kvalifikované a postihované ako
priestupok podľa ustanovenia § 42 ods. 1 písm. a) a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
2. Porušenie, resp. nedodržanie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie bude kvalifikované a postihované ako správny delikt, za ktorý môže MČ podľa
ustanovenia § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uložiť pokutu.
3. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonáva kontrolór MČ a osoby poverené
starostom MČ.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever
dňa 19.9.2013 uznesením č. 232/2013.
2. Toto VZN v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli MČ.

V Košiciach dňa 25.9.2013

„podpísané“
Marián Gaj
starosta

Vyvesené dňa: 17.10.2013
Zvesené dňa: 1.11.2013

VZN nadobúda účinnosť
dňa: 1.11.2013

Príloha č. 1
VZN č. 46/2013 o symboloch Mestskej časti Košice – Sever
Erb Mestskej časti Košice - Sever

Príloha č. 2
VZN č. 46/2013 o symboloch Mestskej časti Košice – Sever
Vlajka Mestskej časti Košice - Sever

