
 

 

      
 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 440 
 

 
O zásadách používania mestských symbolov 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa 
ods. 3 písm. a) a podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
o zásadách používania mestských symbolov.  

 

ČASŤ I.  
Úvodné ustanovenia 

Čl. 1 
 
Účelom tohto nariadenia je definovať mestské symboly a vymedziť ich použitie.  

 
ČASŤ II.  

Základné ustanovenia 

Čl. 2 
 

Mestské symboly sú: 
a) erb mesta 
b) vlajka mesta 

c) pečať mesta 
 

 
 

Čl. 3  

Mestské symboly 
 
Farbami mesta sú zlatá (žltá) a modrá. 

a) Erb mesta Trnavy je zlaté (žlté) šesťspicové koleso na modrom štíte 
neskorogotického tvaru. Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie 

Ministerstvo vnútra SR, pod evidenčným číslom HR.T-8/91. Pomer výšky k 
šírke je 7:8. Ostatné znaky mesta Trnavy, ktoré mesto používa, v zmysle 
odbornej terminológie, označované ako veľký a stredný znak, sú heraldické 

modifikácie erbu z dobových mestských pečatí. 
Stredný znak tvorí zlaté (žlté) šesťspicové koleso na modrom neskorogotickom 
štíte s hlavou Pantokratora v strednom okruží, v pozadí s rozšíreným 

byzantským krížom. 
Veľký znak má oproti strednému v horných výsekoch kolesa alfu a omegu, v 

stredných mesiac a slnko a v dolných písmená r a t. Nad štítom je umiestnená 
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korunka. 

b) Vlajka mesta je v tvare obdĺžnika, pričom pomer šírky k výške je 2:3. Vlajka 
mesta je ukončená zástrihom (tzv. lastovičí chvost) siahajúcim do 1/3 jej dĺžky. 

Farby vlajky sú modrá a zlatá (žltá) so šesťspicovým kolesom. Vonkajší priemer 
kolesa je ½ výšky vlajky a stred kolesa je rovnako vzdialený od oboch okrajov 
a prednej strany. 

c) Pečať mesta je tvorená okružím veľkého znaku s priemerom 24 mm a 
kruhopisom „pečať mesta Trnava“ po obvode. Celkový priemer pečate je 40 
mm. 

 
Pečiatky, razidlá a insígnie primátora mesta ako ďalšie symbolové a 

hodnostné znaky môžu okrem erbu mesta obsahovať prípadne i ďalšie 
modifikácie erbu (napr. veľký a stredný znak) podľa ich plošnej veľkosti, 
dôležitosti a účelu použitia. 

 
 

ČASŤ III.  
Používanie a ochrana mestských symbolov 

Čl. 4 

Erb mesta Trnavy 
 

1. Mestský erb a znaky používajú mesto Trnava a ním riadené organizácie v 

historickej kontinuite: na insígniách primátora mesta, na pečiatkach a 
razidlách primátora mesta, mestského zastupiteľstva (MZ), mestskej rady 

(MR), mestského úradu (MsÚ), mestskej polície (MsP) a útvaru hlavného 
kontrolóra (ÚHK), prípadne na pečiatkach organizácií mestom Trnavou 
riadených, v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín mesta, orgánov 

MZ, MsÚ, MsP, ÚHK a organizácií mestom Trnavou riadených, na tlačovinách 
a publikáciách mesta Trnavy, na označeniach budov, reprezentačných siení 

mesta, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať 
štátny znak, na hnuteľných predmetoch v majetku mesta a jeho organizácií, 
na služobných odznakoch, rovnošatách, prípadne na jednotných 

spoločenských či športových úboroch pracovníkov mesta, na iných 
reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta a 
jeho orgánov a organizácií ním riadených. 

2. Iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré prekračujú rámec vymedzenia podľa 
ods. 1 tohto článku, môžu používať erb pri propagácii a reprezentácii mesta 

alebo pri prezentácii svojej činnosti s predchádzajúcim súhlasom mestskej rady 
alebo primátora mesta. Na poskytnutie súhlasu na použitie mestského erbu nie 
je právny nárok. 

3. Písomnú žiadosť o použitie mestského erbu podáva žiadateľ na príslušný 
útvar MsÚ (Kancelária primátora). Žiadosť musí obsahovať a) názov, prípadne 
meno a priezvisko žiadateľa, b) adresu žiadateľa, c) zdôvodnenie žiadosti, d) 

výtvarný návrh použitia mestského erbu a účel jeho použitia. 
 

 
Čl.5 

Vlajka mesta Trnavy 

 
1. Vlajku mesta používa primátor, mestské zastupiteľstvo a mestské podniky 

pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho 
charakteru. 
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Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a 

trvanie výzdoby. 
2. Orgány a organizácie mesta používajú vlajku mesta v súlade s platnými 

predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí 
a siení. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy s vlajkou mesta patrí prednosť 
štátnej zástave. Vlajku mesta je možné používať na označenie budov 

samosprávy mesta. 
3. Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu radnice, zasadaciu 
miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora. 

4. Vlajka mesta sa môže používať so súhlasom primátora aj vo verejných 
sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú 

prístupné verejnosti.  
5. Pri medzinárodných podujatiach v Slovenskej republike sa pri nepárnom 
počte vlajok štátna vlajka umiestňuje uprostred, pri párnom počte na ľavej 
strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici. (§ 8 ods. 6 zák. č.63/1993 Zb. o 

štátnych symboloch a ich používaní). 

6. Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar, vztyčuje sa pomaly a 
dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. 
7. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá: 

a) pri vodorovnom umiestnení je žltá hore, 
b) pri zvislom umiestnení je žltá vždy napravo pri pohľade z ozdobeného 
objektu, 

c) vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do 
ružice, 

d) na vlajke 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 
vlajka niesť v čele sprievodu tých, ktorí reprezentujú mesto. 

8. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá 
fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ju použila, alebo používa. 

 
Čl. 6 

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 svojím 

podpisom. Na iného poslanca túto právomoc preniesť nemôže. 
 

Čl. 7 
Ochrana mestských symbolov 

 

1. Mestské symboly treba mať v úcte a vážnosti. Všetci používatelia znakov 
a vlajky mesta musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich 

poškodenie a hanobenie. 
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2. Každé znevažovanie, nevhodné, neprimerané a neoprávnené používanie 

mestských symbolov je zakázané.  
3. Mesto Trnava má právo odňať súhlas na použitie mestského symbolu, ak 

jeho užívateľ koná v rozpore so zákonmi SR, použije symbol v rozpore 
s podmienkami stanovenými v povolení na jeho použitie a týmto VZN, použitie 
symbolu možno považovať za neúčelné, najmä s ohľadom na dobré meno 

mesta, morálne, etické, spoločenské hodnoty a záujmy mesta Trnavy.  
 

Čl. 8 

Kontrolná činnosť a sankcie 
1. Za dôstojné a správne zaobchádzanie so všetkými mestskými symbolmi a za 

ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. 
2. Porušovanie, resp. nedodržanie ustanovení tohto VZN sa postihuje: 
a) v prípade fyzických osôb ako priestupok podľa § 42 ods. 1 písm. a) a § 46 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
b) v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie 

podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  

 

ČASŤ IV.  
Záverečné ustanovenia 

Čl. 9 

Prechodné ustanovenie 
Každý, kto doteraz erb mesta používal, je povinný dať jeho užívanie do súladu 
s týmto všeobecne záväzným nariadením do šiestich mesiacov od nadobudnutia 

jeho účinnosti. 
 

Čl. 10 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN  sa ruši VZN č. 93 o zásadách používania mestských 

symbolov znení VZN č. 321 
 

 
 

Čl. 11 

Účinnosť 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  7. 3. 2015 

 
 

 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 
                primátor mesta 

 

 
 

 

 
 


