e závilznénariadeniemestavnÁnrn
Všeobecn
0s/2000
o používanímestslcýchsymbo|ov
Mestskézastupiteťstvovo Vrábťochna zÍk|ade$ 6 a $ 11 ods. 4 písm.ý zákona
zmiena doplnkovsa !zn i e sl o na
369190Zb.o obecnomniaderuvzneníneskorších
používaní
symbolov :
mestských
nariadení
o
závdznom
všeobecne
tomto
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Všeobecné
ustanovenia
mesto ako právny subjekt
1/ Mestskésymboly súustálenévintá|leznamenia reprezentujúce
v jeho historickejkontinuite.
Mestskézastupitellswovo Vrábťochustanowjetieto mestskésymboly :
. erb mestaVráble
. peěaťmestaVráble
. historickápečať
mestaVráble
. vlajka mestaVráble
- farbamestaVráble
vo
2/ Mestskésymboly možnopoilávať lenv poďobeustanovenejMests!ým zastupiteťst"*om
Vrábl'och.
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Erb mestaVráble
na písomnostiach:
1/Erb mestaVráble používajú
ď pimátor mesta
b/ jednotlivéoddeleniaMestskéhoúraduvo Vrábťoch
c/ mestskápolícia
2l orgÍny mesta uvedenév $ 2 ods. 1 tohto vZN použivq,bna písomnostiacherb mesta
Vráble takto :
alebo opakovanépoužívanie,
ď na listinách a inýchúradnýchtlačiváchurčenýchna hromadné
prípadne
je erb mestaVráble predtlačený
farebnealebo čiernobielos herďdic!ým šrafovaním,
jednofarebnej
linke.
v
bl na ostatných úradnýchpísomnostiactr'ktoré obsahujúuznesenie alebo roáodnutie
mestskýchorgánoq sa používaodtlačokúradnejpečates mestslcýmerbom okrem prípadov,
kedy ide o prenesenýýkon štátnejsprávy.
:
3lErb mestaVráble ďalej používajú
polície
na
služobných preukazoch, odznakoch, rovnošatácha
a] členovia mestskej
motorovýchvozidlách
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b/ kultúrne a iné organizácie,inštitúcie,spolky a občaniamesta Vráble na ziů<lade
súhlasu
primátoramestaVráble, ktoý móžepreniesťtútoprávomocna dlalšíchpracovníkovMsÚ vo
podmienok/účel
pouátia,ývarné riešeniea pod./.
Vrábťochza presnestanovených
4l Erb mestasa pouáva :
ď na insígniáchprimátoramesta
mestaVráble
b/ na cenácha vyznamenaniach
c/ na vonkajšieoznaěeniebudov,v ktoých sídlia otgánymestaa mestskýurad
dl v zasadacícha rokovacíchmiestnostiachmestskýchorgánova mestského
úradu
mestslaýchpriestorov
el na oznaěeniereprezentačných
úradu
fl na služobnýchpreukazochčlenovmestskýchorgánova pracovníkovmestského
hraníc
na
katastrálneho
omaěenie
územia
mesta
Vráble
ý
hlna rózne fo.my reprezentáciea na propagačné
účely
prípadoch
zdóvodnených
v
i/ osobitne
5/ Jednotlivévarianty a podmienkypoužitiamestskéhoerbu v prípadochuvedenýchv $ 2
primátormesta'
ods.4 písm.h/ 7 schvaÍuje
ó/ Na budovemests\ýchorgánova mestského
úradusa erb mestaVráble umiestňuje:
priečelí
na
v
strede
budovy
ď
pohladu
b/ v stredenad hlavnýmvchodorq ďebo po pravejstranehlavnéhovchodu z čelného
je
po
pravej
pri
mesta
strane
znakom
umiestnený
spoločnom
umiestení
so
štátnym
erb
c/
SR
z ěelnéhopohl'aduv rovnakejýške so znakom SR.
7l Za mestskýerb sa považujeaj jeho jednofarebnánapodobeninaz kovu, keramickéhoalebo
inéhomateriálu,ak vyobrazenímzodpovedáerbumestaVráble.
8l Za oanačeniebudovy mestským erbom a za jeho náležitúúdržbuzodpovedá vlastník
lsprávcď budovy.
9l Yzor erbumestaVráble je uloženýna mestskomúradevo Vrábťoch.
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PečaťmestaVráble
1lPeěaťmestasa pouáva :
ď podťa$ 2 ods. 2 písm.b/ tohtoVZN
poriadkuorgánovmestaVráble..
b/ podťa,|rílohyk podpisovému
zastupiteťstva
a mestskejrady
cl na rozhodnutiacha uzneseniachmestského
ď na poťwdeniehodnovernostitextu zvřizkov mestskejkroniky.
2l Yzor pečateuschovávaprimátormesta.
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Historická pečaťmestaVráble
7lPečaťsa pouáva :
ď na listinách,ktoými sa udelujúceny a vyznamenaniamestaVráble
bl vo ru|ášťýznamných prípadoch,ktoréschváli primátormesta.

styku
v bežnomúradnoma korešpondenčnom
2l Peěaťsa nepoužíva
mestaVráble uschovávaprimátormesta
3/ Historickupečaé

ss

Vlajka mestaVráble
1/Mestská vlajkaje pripevnenák žrditah aby sa dala vztyčovaťa spúšťať.
2/ Mestské orgány,mestský urad a organizácieuvedenév $ 2 ods. 3 písm.b/ používajú
mestskýchsviatkov a dni ýznamných pre mesto.organzácie a
mestskr!vlajku pri príležitosti
inštitucieuvedenév $ 2 ods. 3 písm. b/ móžu pouilvať mestshi vlajku za rovnalqých
podmienok'akésúuvedenépre pouávanie mestskéhoerbu.
3lYýnuna použitiemestskejvlajky'vydávaprimátormesta'
4/PÍlnepárnompoětevlajok sa mestskávlajka umiestniuprosffed,pri párnompoěte na ťavej
pohl'aduv prostrednejdvojici.
stranez čelného
5lPť1sviatkoch,ktorésúštátnymisviatkami,sa pri nepárnompočtevlajok umiestniuprostred
pohl'adumestskávlajka" pri párnom počte
štátnavlajka a na pravej straneod nej z čelného
vlajok sa umiestni na ťavejstranezěelného pohladu vprostrednej dvojici štátnavlajka a
vlajka:
vpravo od nej merstská
žiadneozdoby' nápisy, vyobrazenia,
6/ Na mestskejvlajke, ani na stožiari'sa neumiestňujú
struhya pod.
7lPť.mestskomsmútkusa mestskávlajkavayčujedo pol žrde.
slávnostnejudalosti a
8/ Vlajkováýzdoba sa zaéinao 18,00 hod. dňa predchádzajúceho
dňa.
končísa o 8,00hod' nasledujúceho
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Zástava mesta Vráble
tl Zástavu mesta Vráble používajúorgany mesta Vráble, politické strany a hnutia"
spoločenskéorganizácie, súkromnéfirmy, inštitucie a občaniana výzdobu priestorov
uičených na slávnostné zltromaždenia,pri pouliěných sprievodoch a manifestáciách
pri príležitostimestskéhosviatku,pri oslaváchvýroěíýznamných mestsloých
uskutočnených
dejatellov,alebopri inej ýznamnej udalostispátejs históriou mesta.
2lNa spósobpouátia zástavymestaVráble a zaobchádzanias ňou sa vďahujú v primeranom
vlajky mesta.
rozsahuustanoveniao používaní
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Farba mesta
Il Farba mesta Vráble je ž|tá,podťamestskejvlajky. Móže sa pouáť na písomnostiach
mestskéhozastupiteťstva"
primátora mesta"mestskejrady, mestskéhoúradua inýc[ ktoré
majúcelomestskýýznam.
2l Farba mesta Vráble sa mÓže použiťna služobnýchpreukazoeha služobnýchvizitkách
ělenov mestskýchorgánova pracovníkovmestského
úradu.
3/ Na ostatnéfo'my použitiamestskejfarby /aplikaěnépoužitiena rózne vyrobky' propagačné
úěe|y/sa vďahuje ustanovenie$ 2 ods. 3 písm.b/.
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Záverečnéustanovenia
U Za delxojnéa správnezaobchádzanieso všetkýmisymbolmi mestaVráble a zaich ochranu
zodpovedáterr'kto ich použil.
2l Záviané stanovisko k vytvarnémuriešeniu mestských symbolov /aplikačnépoužitie,
propagačné
účelya pod./vydáva primátormestaVráble.
3/ Kontrola používaniamestských symbolov pnná|eži primátorovi mesta' poslancom
mestskéhozastupitel'stva"členommestskejpolície a primátorom poverenýmpracovníkom
mestského
úradu.
4l Znevažovaniealebo nedÓstojnézaobchádzanies mestskými symbolmi sa stíha podťa
zakonao priesfupkochlzák. č.37211990
Zb./'podtazál<on4ldoným
sa menía doplňazákon o
priestupkochlzákon č,.52511990Zb.l a podťatrestnéhozilkona lziů<on
č. 1401196|Zb.
predpisov/.
v znentneskorších
Dňom účinnostitohto všeobecnezáváznéhonariadeniastráca platnosťVšeobecnezávázné
nariadeniemestaVráble č:.08192
o pouávanímestskýchsymbolov.
Toto všeobecnezávázné nariadenie mesta schválilo Mestské zasfupiteťstvovo
Vrábťochdňa 20. 6. 2000uznesenímč,2912000a nadobúdaúčinnosť
15. dňomod vwesenia
na úradnejtabuli MsU.

PaedDr.
primátor
Vráble
Vyvesené
dňa
: 22.6.2000
Nadobúda
úěinnosť
: 6.7.2000

