
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce uznesením číslo 38/2007 

prijatom na svojom rokovaní dňa 11.4.2007  podľa § 11 ods.4 písm g), § 6 zákona SNR číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov a  v súlade so znením § 14 ods. 

2 písm. a) zákona SNR číslo  401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení  vydáva  toto 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce  

číslo 1/2007 

o podmienkach  používania symbolov mestskej časti 

 

 

 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti upravuje používanie symbolov mestskej časti 

Košice – Sídlisko Ťahanovce pri výkone samosprávy ako aj zodpovednosť právnických 

osôb a fyzických osôb pri ich používaní. 

 

 

§ 2 

Symboly mestskej časti 

 

1/ Mestská časť  používa nasledovné  symboly: 

a) erb mestskej časti 

b) vlajka  mestskej časti  

c) pečať mestskej časti 

2/  Vzhľad erbu mestskej časti a  vlajka mestskej časti boli určené Všeobecne záväzným 

nariadením Mestského zastupiteľstva v Košiciach  číslo 80, a to uznesením číslo 1149/2006 

na XXIV. rokovaní dňa 7. 9.2006.  V citovanom  všeobecne záväznom nariadení je uvedený 

popis erbu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce nasledovne: 

- v modrom štíte na nízkej zlatej pažiti strieborná vežička s červenou strechou, 

ukončenou zlatým krížom, 

popis vlajky mestskej časti je uvedený  nasledovne:  

- vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto - 

modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, 

červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi 

zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  

3/ Erb mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je zapísaný v Heraldickom registri 

Slovenskej republiky pod signatúrou S-326/2006. 

4/ Všetky symboly mestskej časti sa vyobrazujú farebne. To neplatí pri používaní  pečate 

mestskej časti, úradných okrúhlych pečiatok, na úradných listinách a  dokumentoch, kde sa 

používa jednofarebné vyobrazenie. 
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§ 3 

Erb mestskej časti 

 

1/ Erb mestskej časti  Košice  - Sídlisko Ťahanovce sa používa : 

a) na pečati mestskej časti 

b) na úradnej okrúhlej pečiatke mestskej časti a pečiatke  starostu mestskej časti 

c) na insígniách starostu mestskej časti 

d) na oceneniach udeľovaných mestskou časťou občanom, alebo kolektívom 

e) na budove, v ktorej má sídlo starosta a miestny úrad 

f) v rokovacích a zasadacích miestnostiach orgánov mestskej časti 

g) na preukazoch poslancov mestskej časti, preukaze hlavného kontrolóra mestskej časti 

a na preukazoch zamestnancov mestskej časti 

h) na označenie územia mestskej časti 

i) na podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou 

j) na propagačných predmetoch vydávaných mestskou časťou 

k) na slávnostných listinách a významných dokumentoch vydávaných starostom alebo 

miestnym zastupiteľstvom. 

2/ Úradné listiny a pečiatky s erbom sa používajú spravidla vtedy, ak listina obsahuje 

nariadenie, uznesenie, záväzné stanovisko, osvedčenie alebo rozhodnutie orgánov mestskej 

časti a pri výkone samosprávnej pôsobnosti.  Nepoužívajú sa v bežnom úradnom písomnom 

styku a pri výkone prenesenej štátnej správy.  

3/ Za erb mestskej časti sa považuje aj jeho  jednofarebná podoba, kresba, heraldická 

šrafúra alebo stvárnenie z kovu,  kameňa alebo iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá  

vyobrazeniu erbu mestskej časti uvedenému vo Všeobecne záväznom nariadení Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach číslo 80. 

4/ Erb mestskej časti  sa používa na označenie budovy tak, že sa umiestni nad tabuľou, 

na ktorej je uvedený názov orgánu mestskej časti.  Pri súčasnom použití erbu so štátnym 

znakom sa erb mestskej časti z čelného pohľadu umiestňuje vpravo od štátneho znaku. 

V zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva a v úradnej miestnosti starostu mestskej časti 

sa erb umiestni na vhodnú stenu miestnosti z čelného pohľadu vpravo od štátnej vlajky alebo 

štátnej zástavy. 

5/ Žiadosť o povolenie používať erb mestskej časti sa podáva písomne starostovi 

mestskej časti. Žiadosť musí obsahovať dôvody a spôsob použitia erbu, ako aj grafický návrh, 

z ktorého bude zrejmý spôsob použitia erbu  mestskej časti. Farebnosť a heraldická šrafúra 

erbu mestskej časti musí byť bezpodmienečne dodržaná.  V povolení na používanie  erbu 

mestskej časti sa určí spôsob, účel,  rozsah, doba používania erbu  ako aj ďalšie podmienky. 

Starosta mestskej časti môže zamietnuť používanie erbu mestskej časti a tiež má právo 

kedykoľvek odňať povolenie vydané na používanie erbu mestskej časti. 

6/ Za udelenie súhlasu na použitie erbu mestskej časti môže mestská časť žiadať 

v odôvodnených prípadoch finančnú úhradu. 

 

 

§ 4 

Vlajka mestskej časti 

 

1/ Vlajkou mestskej časti sa označuje budova, v ktorej sídlia orgány mestskej časti, 

zasadacia miestnosť miestneho zastupiteľstva a úradná miestnosť starostu mestskej časti. 

2/ Vlajku mestskej časti  používajú orgány mestskej časti pri oficiálnych príležitostiach 

mestského významu alebo oficiálnej príležitosti mestskej časti.  Výzvu na použitie vlajky  
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mestskej časti vydáva úradným oznámením starosta,  pričom  uvedie dôvod a dobu trvania 

vlajkovej výzdoby. 

3/ Ak sa pri výzdobe používa  vlajka mestskej časti,  štátna vlajka Slovenskej republiky 

a vlajka Európskej únie,  sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka 

Slovenskej republiky sa umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu vlajka 

Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky z čelného pohľadu vlajka mestskej časti.  

4/ Vlajka mestskej časti sa nesmie používať v poškodenom, alebo znečistenom stave 

a nesmie sa dotýkať zeme. Na vlajke mestskej časti nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, 

obraz, znak, odznak alebo kytica  a nesmie sa zväzovať do ružice. 

 

 

 

§ 5 

Pečať  mestskej časti 

 

1/ Pečaťou  mestskej časti  sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce obkolesený kruhopisom „Mestská časť Košice –

Sídlisko Ťahanovce“, označujúcim názov mestskej časti. Funkciu pečate mestskej časti 

v administratívnej praxi a najmä v úradnom styku plní úradná pečiatka mestskej časti Košice 

– Sídlisko Ťahanovce, ktorá je odvodená od pečate mestskej časti. 

2/ Pečatidlo  pečate mestskej časti uchováva starosta a používa sa najmä pri slávnostných 

príležitostiach na pečatenie významných listín a dokumentov vydávaných starostom alebo 

miestnym zastupiteľstvom. Pečatenie sa vykonáva do vosku. 

3/ Od pečate mestskej časti sa odvodzuje úradná pečiatka mestskej časti.  Úradná 

pečiatka mestskej časti je okrúhla, s priemerom 36 mm, môže sa však používať aj jej 

altenatíva s priemerom 17 mm alebo 22 mm. Používanie úradnej  pečiatky mestskej časti je 

uvedené v  §  3 ods. 2  tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

4/ Na odtlačok okrúhlej pečiatky mestskej časti vo všetkých veľkostiach sa používa 

červená farba. Odtlačok úradnej pečiatky na písomnostiach sa umiestňuje do stredu, dva až tri 

riadky pod spodný okraj textu.   Podpis starostu mestskej časti sa pripája vpravo od odtlačku 

úradnej pečiatky a nesmie  do odtlačku zasahovať. 

 

 

 

§ 6  

Insígnie starostu mestskej časti 

 

1/ Insígnie starostu mestskej časti pozostávajú z pozlátenej reťaze. Reťaz starostu 

mestskej časti je vyjadrením súčasného postavenia a významu mestskej časti Košice – 

Sídlisko Ťahanovce, ako dôležitej súčasti mesta Košice. Skladá sa z pozláteného mosadzného 

štítu erbu mestskej časti a ohniviek, tvoriacich reťaz. Na ohnivkách reťaze sú symboly zlatej 

ľalie, ako symbolu príslušnosti k mestu Košice.  

2/ Starosta mestskej časti používa insígnie  pri slávnostných príležitostiach, najmä pri 

oficiálnom privítaní predstaviteľov politického a verejného života,  pri  slávnostných 

zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, pri prijatí predstaviteľov športového, kultúrneho 

a spoločenského života  a pod. 
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§ 7 

Zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti 

 

1/ Na území mestskej časti možno používať symboly mestskej časti len spôsobom 

upraveným týmto všeobecne záväzným nariadením. 

2/ Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti a za ich ochranu zodpovedá 

ten, kto ich použil. 

3/ Používanie symbolov mestskej časti, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané alebo 

ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom, alebo by bolo v rozpore s týmto 

nariadením,  je zakázané a sankcionované. 

4/ Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva starosta mestskej časti, zástupca 

starostu mestskej časti, poslanci miestneho zastupiteľstva a zamestnanci miestneho úradu.  Pri 

výkone dohľadu  predovšetkým  upozorňujú starostu na zistené nedostatky a požadujú od 

oprávnených osôb ich odstránenie. 

 

 

§ 8 

Sankcie 

 

1/ Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta  právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do  200 000.- Sk.
1
 Pokutu 

možno uložiť do dvoch mesiacov do dňa, kedy sa starosta dozvedel  o tom, kto sa porušenia 

dopustil, najneskôr však do jedného roka od vzniku konania opodstatňujúceho uloženie 

pokuty. Pri ukladaní pokuty sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. 

2/ Pokuta je príjmom rozpočtu mestskej časti. 

3/ Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie, sa dopustí priestupku 

a môže jej byť uložená pokuta v priestupkovom konaní do výšky 1000.- Sk.
2 

 

 

§ 9 

 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom  od zverejnenia na 

úradnej tabuli. 

 

 

 

      JUDr. Cyril Betuš 

                       starosta 

 

Zverejnené :  18. 4. 2007 

Účinné :   2. 5. 2007 

                                                 
1
 §13 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2
 § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 



 

 


