Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.93
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava vydáva podľa §6 a §24 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení noviel a §21,§22 a §23 Štatútu mesta Trnava a podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel, toto Všeobecne záväzné naria- denie o zásadách používania mestských symbolov.

ČASŤ I. Ú v o d n é u s t a n o v e n i a 

Čl. 1
Účelom tohto nariadenia je definovať mestské symboly, vymedziť ich použitie, stanoviť príspevky a upraviť s tým súvisiace záležitosti.


ČASŤ II. Z á k l a d n é u s t a n o v e n i a
Čl. 2 
Mestské symboly sú: a/ erb mesta
b/ zástava mesta
c/ znaková zástava (vlajka) mesta
d/ štandarda primátora
e/ pečať mesta


Čl. 3 M e s t s k é s y m b o l y

Farbami mesta sú zlatá (žltá) a modrá.
a/ Erb mesta Trnava je zlaté (žlté) šesťspicové koleso na modrom štíte neskorogotického tvaru. Je zapísaný v he- raldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod evidenčným číslom HR.T-8/9. Pomer výšky k šírke je 7:8. Ostatné znaky mesta Trnava v zmysle odbornej terminológie označované ako veľký a stredný znak sú heraldické modi- fikácie erbu z dobových mestských pečatí a ich používanie je možné vtedy, ak to nie sú oficiálne dokumenty a označenia, alebo protokolárne podujatia.
Stredný znak tvorí zlaté (žlté) šesťspicové koleso na modrom neskorogotickom štíte s hlavou Pantokratora v stred- nom okruží v pozadí s rozšíreným byzantským krížom.
Veľký znak má oproti strednému v horných výsečiach alfu a omegu, v stredných mesiac a slnko a v dolných písmená r a t. Nad štítom je umiestnená korunka.
b/ Zástava mesta Trnava zachováva heraldické farby erbu, skladá sa z vrchného zlatého (žltého) poľa a spodného modrého poľa. Jej tvar je obdĺžnik v pomere strán 2:3. 
c/ Znaková zástava mesta je zástava (vlajka), pri ktorej je erb mesta premietnutý na textil v tvare obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky zástavy (vlajky) je totožný s pomerom výšky a šírky erbu. Farba zástavy (vlajky) je modrá so zlatým (žltým) šesťspicovým kolesom.
d/ Štandarda primátora má rovnakú podobu ako znaková zástava (vlajka), je však olemovaná lemom v mestských farbách.
e/ Pečať mesta je tvorená okružím veľkého znaku o prie- mere 24 mm a kruhopisom "pečať mesta Trnava" po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm.

Pečiatky, razidlá a insígnie primátora mesta ako ďaľšie symbolové a hodnostné znaky môžu okrem erbu mesta obsahovať prípadne i ďaľšie modifikácie erbu (napr. veľký a stredný znak) podľa ich plošnej veľkosti, dôležitosti a účelu pou- žitia.


ČASŤ III. P o u ž í v a n i e m e s t k ý c h s y m b o l o v

Čl. 4
E r b m e s t a T r n a v a
1. Mestský erb a znaky používa mesto Trnava a ním ria- dené organizácie v historickej kontinuite: - na insígniách primátora mesta - na pečiatkach a razidlách primátora mesta, MZ, MR, MsÚ, MsP a ÚHK prípadne na pečiatkach organizácií mestom Trnava riadených
- v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín mesta, orgánov MZ, MsÚ, MsP, ÚHK a organizácií mestom Trnava riadených
- na tlačovinách a publikáciách mesta Trnava
- na označeniach budov, reprezentačných siení mesta, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať štátny znak
- na hnuteľných predmetoch v majetku mesta a jeho orga- nizácií
- na služobných odznakoch, rovnošatách, prípadne na jednotných spoločenských či športových úboroch pracovníkov mesta a sprievodcov mesta (len sprievodcovia v zmysle VZN o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava)
- na iných reklamných a propagačných materiáloch, súvi- siacich s prezentáciou mesta a jeho orgánov a organizácií ním riadených
2. Právo použiť a používať erb mesta organizáciami nad rámec vymedzený odst. 1 tohto článku je viazané na súhlas mestskej rady a finančnú úhradu do účelovo vytvoreného fon- du. Súhlas mestskej rady sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písom- nej žiadosti formu a spôsob použitia erbu. Žiadosti podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v odstav- ci 1 tohto článku.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob a účel použitia erbu
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
3. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo po- užíva.
Každý, kto neoprávnene alebo nesprávne použije erb mes- ta je povinný rešpektovať rozhodnutie o odstránení.
4. Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť týkajúcu sa mestskej symboliky mesta Trnava.
5. Organizácie, ktoré nie sú založené, alebo zriadené na podnikanie, napr. školy, zdravotnícke zariadenia, sociál- ne ústavy, spolky a pod. môžu použiť mestský erb bez úhrady príspevku do účelového fondu.
6. Výška príspevku do účelového fondu za použitie erbu sa stanovuje takto:
- živnostníci a tí, čo podnikajú podľa osobitných pred- pisov:
a) firmy do 20 zamestnancov - ročnú úhradu 1.000,-Sk
b) firmy nad 20 zamestnancov - ročnú úhradu 5.000,-Sk
- právnické osoby, ktoré boli zriadené na podnikanie:
a) firmy do 20 zamestnancov - ročnú úhradu 1.000,-Sk
b) firmy nad 21 do 100 zamestnancov - ročnú úhradu 5000,-Sk
c) firmy nad 100 zamestnancov - ročnú úhradu 10.000,-Sk 

Čl.5
Z á s t a v a m e s t a T r n a v a.
1. Zástavu mesta používa primátor, mestské zastupi- teľstvo a mestské podniky pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského príp. štátneho charakteru.
Výzvu na použitie zástavy vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Mestská zástava sa smie použiť so súhlasom primátora aj pri slávnostných príležitostiach právnických osôb súvisia- cich s ich podnikaním. Podnikanie týchto osôb nesmie mať hlavnú činnosť predaj alkoholu a tabakových výrobkov.
2. Zástava mesta sa môže používať so súhlasom pri- mátora aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné ve- rejnosti. 3. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 odst. 6 zák. č.63/93 Zb. o štátnych symboloch a ich po- užívaní).
4. Zástava mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový sto- žiar, vztyčuje sa pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
5. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodrža- né nasledovné pravidlá:
a/ pri vodorovnom umiestnení je žltá hore,
b/ pri zvislom umiestnení je žltá vždy napravo pri poh- ľade z ozdobeného objektu,
c/ zástava sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
d/ na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
e/ vlajka sa nesmie požiť na zahalenie pomníka alebo tabule, ktoré majú byť odhalené,
f/ stožiar nesmie mať žiadne ozdoby, alebo príkrasy a nesmie na ňom byť upevnená žiadna ďalšia vlajka,
g/ použiť sa môže pri smútočných obradoch tých, ktorých mesto pokladá za vlastných zosnulých, vlajka však nesmie byť spúšťaná spolu s rakvou do hrobu alebo do žiaroviska,
i/ ak sa použije v slávnostnom sprievode pri oficiálnej príležitosti, musí sa zástava niesť v čele sprievodu tých, ktorí reprezentujú mesto.
6. Za správne zaobchádzanie so zástavou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ju použila, alebo používa.

Čl. 6
Znaková zástava 
Znakovú zástavu je možné používať na označenie budov samosprávy mesta. O jej použití rozhoduje primátor mesta.

Čl. 7
Štandarda primátora
Štandardu primátora je oprávnený používať iba primátor mesta, prípadne poslanec (poslankyňa) MZ, so súhlasom pri- mátora, ktorý je poverený zastupovaním počas jeho neprítom- mnosti alebo pri protokolárnych úkonoch. Štandarda je umies- tnená spravidla v pracovni primátora mesta.

Čl. 8
Pečať mesta
Pečať je v úschove primátora mesta a používa sa na pečatenie významných listín a dokumentov ako aj pri slávnostných príležitostiach. O použití rozhoduje primátor mesta, ktorý jediný je oprávnený ju použiť so svojim podpisom. Na iného poslanca túto právomoc preniesť nemôže.

ČASŤ IV.
Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
Čl. 9 
1. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto VZN sa dopustí priestupku v zmysle zákona č. 372/1992 v znení noviel (priestupkový zákon).
2. Pri porušení tohto VZN môže primátor mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení noviel uložiť pokutu do výš- ky 100.000,-SK.
3. Žiadosti sa podávajú na MsÚ Trnava.

Čl. 10 Prechodné ustanovenie
Každý, kto doteraz erb mesta používal, je povinný dať jeho užívanie do súladu s týmto všeobecne záväzným nariade- ním do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

Čl. 11 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.11.1996.





Ing. Štefan Bošnák v.r. 		Ing. Juraj Tibenský, v.r.
primátor mesta Trnava 		prednosta Mestského úradu v Trnave 



V Trnave dňa 24.9.1996 

