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A/ Prerokovanie protestu prokurátora  
 

Dôvodová správa: 
 
     Mestskému úradu v Trenčíne bol dňa 02.10.2013 doručený protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. 
a) bod 2 a § 25  zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti všeobecne 
záväznému nariadeniu  mesta č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov, konkrétne proti čl.6, 
čl.7, čl. 8 ods.1 a čl.14 ods.5.    
 
     Prokurátor v proteste uvádza, že citované články všeobecne záväzného nariadenia sú v rozpore ust. § 6 
ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods.3, § 8 ods.8 a § 10 
ods.4 zákona č.63/1993 Z. z. o štátnych symboloch v znení neskorších predpisov  a navrhuje napadnuté 
články   všeobecne záväzného nariadenia nahradiť ustanoveniami súladnými so zákonom,   
 
      K protestu prokurátora je potrebné uviesť, že o proteste prokurátora proti všeobecne záväznému 
právnemu predpisu rozhoduje mestské zastupiteľstvo (t.j. orgán, ktorý všeobecne záväzné nariadenie vydal). 
Podľa § 25 ods. 2  tohto zákona  „orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od 
doručenia protestu.“  
 
     Podľa § 25 ods. 3 tohto zákona „ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný 
právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so 
zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ 
 
     Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie, alebo mu vyhovie iba čiastočne t.j. ak mestské 
zastupiteľstvo nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, 
môže prokurátor podať na krajský súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so 
zákonom. 
 
      V odôvodnení protestu prokurátor uvádza, že „ pod ľa článku 6  nariadenia Mesto Trenčín používa 
vlastné symboly, ktorými sú (okrem tých, ktoré sú uvedené v zákone o obecnom zriadení) naviac aj mestská 
zástava a symboly primátora – mestské insígnie, štandarda primátora mesta. Podzákonné normatívne 
právne akty ... musia rešpektovať ústavný princíp ukladania povinností uvedených v čl.13 ods. 1 písm.a) 
ústavy...Ustanoveniami nariadenia obsahujúcim povinnosti v súvislosti s používaním symbolov vytvára 
mesto skutkové podstaty priestupkov či správnych deliktov. Je potrebné zdôrazniť, že v kompetencii mesta 
nie je ukladanie povinností neexistujúcich v zákone, resp. ktoré nemožno zo zákona odvodiť a tým 
vytváranie nových skutkových podstát ..“ 
„...Nariadenie dokonca určuje povinnosti právnickým aj fyzickým osobám v súvislosti s používaním v ňom 
označených symbolov mesta, porušenie ktorých v zmysle čl.13 nariadenia vymedzuje ako priestupok podľa 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Z vyššie uvedeného ustanovenia teda vyplýva, že 
by bolo teda možné prejednať v priestupku osobu, resp. osoby, ktoré by v rozpore s predmetným nariadením 
používali i mestské insígnie, štandardu primátora, čo však nemá oporu v zákone.“ 
„...V článku 8 ods.1  nariadenia je uvedené, že mestskú pečať používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri 
slávnostných príležitostiach...Predmetné ustanovenie nariadenia nie je jednoznačné a môže viesť k vzniku 
problémov pri aplikácii.     
„...Podľa § 14a zákona o štátnych symboloch dohľad nad dodržiavaním tohto zákona (teda napríklad aj  nad 
umiestňovaním štátnej zástavy spolu so zástavou obce) vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
a obvodné úrady. Nie je teda možné aplikovať ustanovenia č.14 ods. 5 nariadenia, že kontrolu nad 
dodržiavaním nariadenia vykonávajú hlavný kontrolór, mestská polícia a poverení zamestnanci,“ 
Na záver v proteste prokurátor konštatuje, že „nariadenie vykazuje v mnohých bodoch znaky interného 
normatívneho aktu (organizačného aktu), ktorý je určený osobám a orgánom pôsobiacim vo „vnútri“mesta, 
pretože ich zaväzuje k určitému konaniu, k určitým právam a povinnostiam na rozdiel od všeobecne 
záväzných nariadení adresovaných komukoľvek. Na vydávanie organizačných aktov nie je potrebné 
osobitné splnomocnenie a mesto ich môže prijať ako interný právny akt.“ 
  
      K napadnutému VZN je potrebné uviesť, že článok 6 rozširuje používanie mestského erbu a vlajky na 
mestské zástavy a symboly primátora mesta (pričom zákon o obecnom zriadení tieto pojmy nepozná) 
a článok 7 určuje podrobnosti k používaniu  mestského erbu.  
 
      Vzhľadom na uvedené navrhujeme protestu prokurátora proti VZN č. 9/2006 o používaní a ochrane 
mestských symbolov v y h o v i e ť . 
 



B/ Návrh VZN č.11/2013, ktorým sa ruší VZN č.9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov  
  

Dôvodová správa: 
 
Vzhľadom na odporúčanie prokurátora uvedené v poslednom odseku protestu prokurátora (t.j. „nariadenie 
vykazuje v mnohých bodoch znaky interného normatívneho aktu (organizačného aktu), ktorý je určený 
osobám a orgánom pôsobiacim vo „vnútri“ mesta, pretože ich zaväzuje k určitému konaniu, k určitým právam 
a povinnostiam na rozdiel od všeobecne záväzných nariadení adresovaných komukoľvek. Na vydávanie 
organizačných aktov nie je potrebné osobitné splnomocnenie a mesto ich môže prijať ako interný právny 
akt.“ a tiež na skutočnosť, že symboly mesta sú upravené aj v Štatúte mesta Trenčín navrhujeme napadnuté 
VZN č.9/2006 zrušiť bez náhrady.  
 
    
Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

v y d á v a  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tren čín č. 11/2013, 
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta T renčín  č.9/2006  

o používaní a ochrane mestských symbolov  
 

Článok 1 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa nasledovné všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín (ďalej len „VZN“): 
 
a) VZN č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov. 
 
 

Článok 2 
Účinnos ť 

 
Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa ....2013 a nadobúda účinnosť  15. deň 
od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Mgr. Richard Rybníček  
                      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C/ Návrh novelizácie Štatútu mesta Tren čín 
 

Dôvodová správa: 
 
Vzhľadom na protest prokurátora a na odporúčanie napadnuté VZN č.9/2006 zrušiť bez náhrady, je potrebné 
znovelizovať niektoré ustanovenia Štatútu mesta Trenčín.    
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 

s c h v a ľ u j e 
 
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín  nasledovne: 
 
1. Článok 30 znie:  

Článok 30  
Symboly mesta  

1.Mestskými symbolmi sú:  
a) mestský erb,  
b) mestská vlajka,  
c) mestská pečať,                                                                                                                                                   
d) znelka mesta.  

2. Mestským symbolom prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí byť zabezpečená tak, aby 
nedošlo k ich zneužitiu, zneváženiu, neoprávnenému, nevhodnému alebo neprimeranému používaniu. 
 
3. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať 
symboly mesta len so súhlasom mesta. 
 
4. Za správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá ich použila alebo používa. 

 
5. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitých mestských 
symbolov na vlastné náklady. 
 
2. Článok 31 znie: 

Článok 31  
Mestský erb  

1. Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými 
kopýtkami, držiaci na zlatej krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno-bielu zástavu so zástrihmi, nad hlavou 
má umiestnenú zlatú šesťcípu hviezdičku na zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú 
možno nahradiť farbou bielou a žltou. Dĺžka erbu k jeho šírke sú v pomere 8 : 7.  

2. Mestský erb sa vyobrazuje farebne. Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie 
alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či iného materiálu. Podrobné a záväzné vyobrazenie 
mestského erbu tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.  

3.Mestský erb sa používa:                                                                                                                                  
a) na pečatidle mesta, 
b) na insígniách primátora, 
c) na pečiatkach a razidlách, 
d)v záhlaví dokumentov, listín a písomností vystavovaných primátorom mesta pri slávnostných 

príležitostiach, akými sú napríklad udeľovanie čestného občianstva, pamätného listu, čestného uznania 
a pod., 

e) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta a mestskej polície, 
f) na budove, ktorá je sídlom orgánov mesta a na budove, ktorá je sídlom mestskej polície, 
g) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva a príslušníkov mestskej polície, 
h) na rovnošatách príslušníkov mestskej polície, 
i) na označenie  motorových vozidiel mestskej polície, 
j) na predmetoch zadávaných do výroby mestom. 

 



 

 

 

 
3. V článku 32 sa vypúšťajú ods. 7 až 9.  
 
4. V článku 33a ods.2 a znie: 
„2.Znelka mesta sa používa na pôde mesta pri slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a pod. Na pôde mimo mesta sa znelka mesta 
používa na vyjadrenie symbolu oficiálnej reprezentácie mesta pri slávnostných príležitostiach, oficiálnych 
ceremoniáloch a pod.“  
 
 
5. Zo Štatútu mesta Trenčín sa vypúšťajú prílohy č.4-6. 
 
6. Táto novelizácia Štatútu mesta Trenčín bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa ...2013 
a nadobúda účinnosť dňom účinnosti VZN č. 11/2013, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Trenčín  č.9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov. 
 
 
 
        Mgr. Richard Rybníček  
                    primátor mesta 
 
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
a) v y h o v u j e    
 
protestu prokurátora proti čl. 6, čl. 7, čl. 8 ods.1 a čl. 14 ods.5  všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 
9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov 
 
b) s c h v a ľ u j e  
 
VZN č.11/2013, ktorým sa ruší VZN č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov v zmysle 
predloženého návrhu 
 
c) s c h v a ľ u j e  
 
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín  v zmysle predloženého návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.1 - VZN č.9/2006  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne podľa § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Štatútom mesta Trenčín. 
 

s c h v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.  9/2006 
O používaní a ochrane mestských symbolov 

 
- schválené MsZ v Trenčíne dňa 24.08.2006 uznesením č.805, účinnosť: 09.09.2006   
- zmena: VZN č.15/2008 schválené MsZ v Trenčíne dňa 16.12.2008 uznesením č. 387, účinnosť: 01.01.2009 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.  Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vymedziť 
podrobnejšiu úpravu používania  mestských symbolov, výšku poplatkov za ich používanie, sankcie za ich neoprávnené 
alebo nesprávne používanie a spôsob ich ochrany. 
 
2. Mestské symboly, ktorými sú mestský erb, mestská vlajka, mestská pečať a mestská    znelka, je možné vyobrazovať 
a používať len spôsobom uvedeným v tomto VZN. 
 
3. Okrem mestských symbolov Mesto Trenčín (ďalej len „mesto“) používa v komunikácii smerom navonok aj mestské 
farby a logo mesta : 
 

a) Farbami mesta sú červená a biela. 
b) Logom mesta je víťazný návrh verejnej neanonymnej súťaže o logo mesta Trenčín, ktorá sa konala v roku 

2005. Autorom návrhu je Emil Drličiak zo Žiliny. Podrobné vyobrazenie loga mesta je v prílohe č. 9. Ďalšie 
prípustné grafické varianty jeho použitia upravuje osobitná Smernica primátora o používaní loga mesta Trenčín. 
Jej dodržiavanie je platné pre všetkých používateľov loga mesta. 

  
Popis mestských symbolov 

Článok 2 
 Mestský erb 

1. Vychádzajúc z bohatej histórie mesta Trenčín je mestský erb rekonštrukciou doteraz najstaršieho známeho symbolu 
mesta, ktorý sa nachádza na listine z 20.3.1381. 
 
2. Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými kopýtkami, 
držiaci na zlatej krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno- bielu   zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú 
šesťcípu hviezdičku na zlatej stuhe vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú možno nahradiť farbou bielou a žltou. 
Dĺžka k šírke erbu sú v pomere   8:7.  
 
3. Mestský erb sa vyobrazuje farebne. Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo 
stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá ustanoveniam ods. 4 
tohto člnáku VZN. 
 
4. Vyobrazenie mestského erbu tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Prípustné grafické varianty  použitia mestského erbu 
upravuje Dizajnmanuál na použitie erbu a loga mesta Trenčín.  
 

Článok 3 
Mestská pe čať 

 
1. Mestskú pečať tvorí mestský erb s kruhopisom MESTO TRENČÍN. 
 
2. Z mestskej pečate možno utvoriť okrúhle pečiatky s mestským erbom a kruhopisom napr. 
MESTO TRENČÍN, TRENČÍN - PRIMÁTOR MESTA, TRENČÍN - MESTSKÉ 
ZASTUPITEĽSTVO, TRENČÍN - MESTSKÁ RADA. 
 
3. Vyobrazenie mestskej pečate, okrúhlej pečiatky a kruhopisov je v prílohe č. 2 VZN. Prípustné grafické varianty ich 
použitia upravuje Dizajnmanuál na použitie erbu a loga mesta Trenčín. 
 

Článok 4 
Mestská vlajka 

 
1.Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole, pričom v hornom rohu vlajky od žrde je umiestnené červené pole, má 
obdĺžnikovitý tvar ukončený zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky, dĺžka a šírka vlajky sú v pomere 3:2. 
 
2. Vyobrazenie mestskej vlajky tvorí prílohu č. 3 VZN. 



 
Článok 5 

Mestská znelka 
 

1. Znelkou mesta je hudobné dielo autora Gejzu Príbelu, ktorý dielo skomponoval v roku 1978 pri príležitosti 
nadchádzajúceho 1800. výročia rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. /r. 179 - 1979/. 
 
2. Notový zápis hudobného stvárnenia znelky tvorí prílohu č. 8 VZN. 
 

Článok 6 
Doplňujúce ustanovenia 

 
1. Z mestského erbu a vlajky je možné vytvoriť mestské zástavy a symboly primátora mesta. 
 
2. Mestská zástava nemusí dodržať stanovený pomer strán a je vždy pevne pripojená k žrdi 
alebo priečnemu rahnu. Mestskými zástavami sú : 
 
a) Znaková zástava mesta: obsah znaku je premietnutý na textil tvaru obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky obdĺžnika 
zástavy je totožný s pomerom výšky a šírky mestského znaku (príloha  č. 4). 
 
 
 
b) Zástava v mestských farbách: je podobne ako mestská vlajka červeno-bieloštvrtená, avšak jej dĺžka v pomere k šírke 
môže byť väčšia ako pri vlajke. Zástrih siaha vždy do1/3 dĺžky zástavy. Zástava, na rozdiel od vlajky, sa nevztyčuje na 
stožiar, ale je vždy pevne pripojená k žrdi (príloha č. 5). 
 
c) Krátka zástava v mestských farbách : je červeno-bielo štvrtená, bez zástrihu,obdĺžnikového tvaru, pričom jej výška je 
trojnásobkom dĺžky. Môže byť pevne spojená so žrďou ako zástava alebo sa môže vyťahovať na stožiar ako vlajka. 
 
d) Koruhva v mestských farbách: je rovnakého tvaru a farieb ako mestská zástava, no je pripevnená na priečnom rahne 
a vyťahuje sa na stožiar pomocou lanka. 
 
e) Kombinovaná /veľká/ koruhva: je podobná ako predchádzajúca, ale do rahnovej časti je pridaný motív znakovej 
zástavy. 
 
3. Symbolmi primátora mesta sú : 
 
a) mestské insígnie: tvorí ich primátorská reťaz vyhotovená zo zláteného tombaku, zložená z 18 medailónov, z ktorých je 
osem v tvare kruhu so zobrazením lístkov lipy striedavo rozmiestnenými s ďalšími desiatimi v tvare šesťuholníkov 
znázorňujúcich významné osobnosti a historické pamiatky mesta. Reťaz je zakončená uprostred samostatným 
mestským erbom umiestneným v šesťuholníkovej  medaile (príloha č. 6). 
 
b) štandarda primátora mesta : predstavuje ju modrý štvorec, na ktorom je umiestnený erbový znak a červeno-biely lem, 
ktorý vychádza červenou farbou z horného rohu štandardy od žrde (príloha č. 7). 

 
Použitie mestských symbolov 

 
Článok 7 

Použitie mestského erbu 
 
1. Mestský erb  používajú: 
 
a/  orgány mesta,  
b/  právnické osoby zriadené alebo založené mestom, 
c/  iné právnické alebo fyzické osoby. 
 
2. Subjekty oprávnené k používaniu mestského erbu sú bezpodmienečne povinné dodržiavať všetky podmienky určené 
k jeho zobrazeniu v zmysle tohto VZN a písomne vydaného povolenia. 
 
3. Mestský erb sa môže používať len v prípadoch, keď nie je predpísané používanie štátneho znaku Slovenskej 
republiky, ak to vyžaduje povaha vecí a ak jeho použitie nevzbudí dojem zneužitia mestských symbolov. 
 
4. Mestský erb sa používa podľa ods. 5 až 8 tohto článku VZN samostatne v zmysle § 1b 
ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a zákonov č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov, alebo v kombinácii s logom mesta. 
 
5. Samostatné použitie erbu (v ďalšom aplikácia »erb« ) je povolené iba: 
a) na pečatidle mesta, 
b) na insígniách primátora, 



c) na pečiatkach a razidlách, 
d) v záhlaví dokumentov, listín a písomností vystavovaných primátorom mesta pri 
slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad udeľovanie čestného občianstva, pamätného 
listu, čestného uznania a pod., 
e) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta a mestskej polície, 
f) na budove, ktorá je sídlom orgánov mesta a na budove, ktorá je sídlom mestskej polície, 
g) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva a príslušníkov mestskej polície, 
h) na rovnošatách príslušníkov mestskej polície, 
i) na označenie  motorových vozidiel mestskej polície, 
j) na označenie katastrálneho územia mesta, ucelených častí lesného,  
resp. poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré sú majetkom mesta bez ohľadu na 
to, v akom katastrálnom území ležia, 
k) na predmetoch zadávaných do výroby mestom. 
 
6. Iné použitie aplikácie »erb« je možné iba so súhlasom primátora mesta a v kontexte výnimočnej situácie (napríklad 
podujatia či materiály, ktoré majú významný reprezentatívny charakter pre inštitút primátora mesta alebo pre inštitút 
mesta).  
 
7. Použitie erbu v kombinácii s logom mesta (v ďalšom aplikácia »erb+logo«) je povolené iba: 
a) na dokumentoch vystavovaných primátorom mesta v rámci jeho štatutárnych  funkcií a na   
   dokumentoch vystavovaných mestom v rámci originálnych mestských kompetencií   
   (t.j. rozhodnutia, oprávnenia vyjadrenia, oznámenia, rozhodnutia, príkazy, smernice, zásady,  
   všeobecne záväzné nariadenia, a pod.).  V prípade rozhodnutí, oprávnení a osvedčení  
   skutočností vydaných pri výkone samosprávy,  v zmysle § 1b ods.4 zákona 369/1990 Zb. o  
   obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, budú takéto tlačoviny zároveň povinne  
  opatrené pečiatkou s erbom mesta, 
 b) na označeniach vystavovaných mestom v rámci pôsobenia originálnych mestských  
     kompetencií, t.j.  
     ba) označenie vlastného mestského nehnuteľného majetku (budovy, pozemky, 
           verejné priestranstvá, športoviská a pod.), slúžiace k jeho identifikácii,  

   s výnimkou  označení budov a miestností uvedených v ods. 5,  
   písm e), f) tohto článku VZN,  

     bb) označenie iných objektov, v ktorých sídlia mestské organizácie alebo 
          organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, slúžiace k ich identifikácii,  
     bc) označenie hnuteľného majetku mesta, slúžiace k jeho identifikácii, s  
                          výnimkou označení uvedených v  ods. 5, písm. i)  tohto článku VZN,  
     bd) označenie rovnošiat používaných v mestských organizáciách a organizáciách  
                          v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (hasiči, lesníci, zdravotnícky personál v  
           zariadeniach opatrovateľskej služby, žiaci základných škôl, a pod.) s  
                          výnimkou rovnošiat Mestskej polície, ktorá sa riadi ustanovením v  ods. 5,   
                          písm. h)  tohto článku VZN. 
 
8. Iné použitie aplikácie »erb+logo« nie je možné. 
 
9. Subjekty uvedené v ods. 1 písm. c) tohto článku sú povinné písomne požiadať primátora mesta o súhlas k použitiu 
mestského erbu v zmysle ods. 6 tohto VZN. 
 

Článok 8 
Použitie mestskej pe čate a okrúhlych pe čiatok 

 
1. Mestskú pečať používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného 
občianstva mesta, pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 
 
2. Okrúhle pečiatky sa používajú v prípadoch, keď nie je predpísané použitie okrúhlej 
pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky, na rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností alebo 
oprávnení samosprávy mesta.  
 

Článok 9 
Použite mestskej vlajky a mestskej zástavy 

 
1. Mestskú vlajku a zástavu používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri 
slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho alebo medzinárodného charakteru. 
 



2. Iné subjekty ako uvedené v ods. 1 tohto článku VZN môžu používať mestskú vlajku a zástavu pri slávnostných 
príležitostiach spôsobom určeným v tomto VZN. 
 
3. Mestská vlajka sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri 
snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie mestskej vlajky na stožiar sa vykonáva pomocou lanka. 
 
4. Ak sa spolu s mestskou vlajkou  vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa v rovnakej výške vedľa 
seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.  
 
5. Ak sa spolu s mestskou vlajkou  vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka Európskej únie, umiestni sa 
vždy vedľa vlajky Slovenskej republiky a vlajky Európskej únie, ktorým treba zachovať prednostné predpísané 
postavenie v zmysle zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
6. Mestská vlajka alebo zástava sú je trvale umiestnená na budove , ktorá je sídlom orgánov mesta, v zasadacej 
miestnosti Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a v úradnej miestnosti primátora mesta. 
 
7. Prechodne sa mestská vlajka alebo zástava vztyčuje alebo vyvesuje na budovách a verejných priestranstvách pri 
slávnostných príležitostiach najmä miestneho významu, a to vždy vedľa vlajky Slovenskej republiky a vlajky Európskej 
únie, ktorým treba zachovať prednostné predpísané postavenie v zmysle zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch 
Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. 
 
8. Pri používaní a vyvesovaní mestskej vlajky a mestskej zástavy musia byť dodržiavané 
nasledovné pravidlá: 
      a/ mestská vlajka a mestská zástava nesmú byť poškodené, zašpinené a nesmú sa zväzovať 
          do ružice, 
      b/ na mestskej vlajke a mestskej zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak 
          alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod. 
 
9. Pre umiestnenie mestskej zástavy, zástavy Slovenskej republiky a zástavy Európskej únie sa primerane použijú 
ustanovenia ods. 5 a 6 tohto článku.  
 
10. Mestská zástava sa môže používať aj vo verejných sprievodoch alebo na trvalú alebo príležitostnú vnútornú výzdobu 
miestností a siení prístupných verejnosti.  
 
11. Pri umiestňovaní mestských vlajok a zástav v kombináciách s vlajkami alebo zástavami iných štátov alebo Európskej 
únie sa mesto riadi zákonom č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení 
neskorších predpisov. 
  

Článok 10 
Použitie symbolov primátora mesta 

 
1. Mestské insígnie používa na pôde mesta primátor mesta alebo mestským zastupiteľstvom schválení poslanci pri 
slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a 
pod. Na pôde mimo mesta používa mestské insígnie primátor mesta alebo ním poverení poslanci mestského 
zastupiteľstva, na vyjadrenie symbolu štatutárnej reprezentácie mesta pri slávnostných príležitostiach, oficiálnych 
ceremoniáloch a pod.   
 
2. Štandarda primátora sa používa iba na pôde mesta pri slávnostných príležitostiach na vyjadrenie symbolu funkcie 
primátora mesta, prípadne aj na označenie jeho sídla. 
 
3. Iné subjekty ako uvedené v ods. 1 tohto článku VZN nesmú používať symboly primátora mesta. 
 

Článok 11 
Použitie znelky mesta 

 
1. Znelka mesta sa používa na pôde mesta pri slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a pod. Na pôde mimo mesta sa znelka mesta používa na vyjadrenie 
symbolu oficiálnej reprezentácie mesta pri slávnostných príležitostiach, oficiálnych ceremoniáloch a pod. Použitie 
podlieha schváleniu primátora mesta.  

 
Ochrana mestských symbolov 

 
Článok 12 

Všeobecné ustanovenia 
 
1. Mestským symbolom prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ich 
zneužitiu, zneváženiu, neoprávnenému, nevhodnému alebo neprimeranému používaniu. 
 
2. Podrobnosti o spôsobe používania mestských symbolov v konkrétnych prípadoch určuje 



primátor mesta, ktorý udeľuje aj súhlas na rozmnožovanie a iné rozširovanie mestských symbolov.  
 
3. Za správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá právnická 
alebo fyzická osoba, ktorá ich použila alebo používa. 
 
4. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitých 
mestských symbolov na vlastné náklady. 
 
 

Článok 13 
Sankcie 

 
1. Ak používa fyzická osoba mestské symboly v rozpore s týmto VZN, dopúšťa sa priestupku 
podľa § 46 a 84 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
2. Právnickej osobe, ktorá používa mestské symboly v  rozpore s týmto VZN, môže primátor 
mesta uložiť pokutu do výšky 6638,78 €. 
 
     

Článok 14 
Prechodné a závere čné ustanovenia 

 
1. Subjekty, ktoré doposiaľ používali mestské symboly podľa predchádzajúcej právnej úpravy uvedú v lehote do 4 
mesiacov od účinnosti tohto VZN do súladu používanie mestských symbolov s týmto VZN. 
 
2.Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 24.8.2006. 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Trenčín. 
 
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.13/1991 o používaní a ochrane 
mestských symbolov. 
 
 
5. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
     a/ hlavný kontrolór mesta, 
     b/ mestská polícia, 
     c/ poverení zamestnanci mesta. 
 
 
 
 
 

          
         Ing. Branislav Celler v.r. 
                              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 –Štatút mesta Tren čín (výňatok)   
 

Článok 30  
Symboly mesta  

1.Mestskými symbolmi sú:  
a) mestský erb,  
b) mestská vlajka,  
c) mestská pečať, d) znelka mesta.  

2. Mesto určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania mestských symbolov.  

Článok 30  
Symboly mesta  

1.Mestskými symbolmi sú:  
a) mestský erb,  
b) mestská vlajka,  
c) mestská pečať,                                                                                                                                                                       
d) znelka mesta.  

2. Mestským symbolom prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ich 
zneužitiu, zneváženiu, neoprávnenému, nevhodnému alebo neprimeranému používaniu. 
 
3. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly 
mesta len so súhlasom mesta. 
 
4. Za správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
ich použila alebo používa. 

 
5. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitých mestských symbolov na 
vlastné náklady. 
 

Článok 31  
Mestský erb  

1. Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými kopýtkami, 
držiaci na zlatej krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno-bielu zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú 
šesťcípu hviezdičku na zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú možno nahradiť farbou bielou a žltou. 
Dĺžka erbu k jeho šírke sú v pomere 8 : 7.  

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie mestského erbu tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.  

3.Farby mesta sú biela a červená.  
 
4. Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 
roka.  

5. Mestský erb sa používa:  
a)na pečatidle mesta,  
b) na insígniách primátora,  
c) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta,  
d) na budovách, ktoré sú sídlom orgánov mesta, zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a úradnej miestnosti 
primátora mesta,  
e) na označenie územia mesta,  
f) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov mesta,  
g) na rovnošatách zamestnancov mestskej polície, dobrovoľného požiarneho zboru mesta, správy mestských lesov,  
h) na označenie motorových vozidiel mestskej polície, dobrovoľného požiarneho zboru mesta, správy mestských lesov.  

6. Za správne zaobchádzanie s mestským erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
ho použila alebo používa.  

7. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého mestského erbu.  

 

 

 



Článok 31  
Mestský erb  

1. Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými kopýtkami, 
držiaci na zlatej krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno-bielu zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú 
šesťcípu hviezdičku na zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú možno nahradiť farbou bielou a žltou. 
Dĺžka erbu k jeho šírke sú v pomere 8 : 7.  

2. Mestský erb sa vyobrazuje farebne. Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo 
stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či iného materiálu. Podrobné a záväzné vyobrazenie mestského erbu tvorí 
prílohu č. 2 tohto štatútu.  

3.Mestský erb sa používa:                                                                                                                                  
a) na pečatidle mesta, 
b) na insígniách primátora, 
c) na pečiatkach a razidlách, 
d)v záhlaví dokumentov, listín a písomností vystavovaných primátorom mesta pri slávnostných príležitostiach, akými sú 

napríklad udeľovanie čestného občianstva, pamätného listu, čestného uznania a pod., 
e) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta a mestskej polície, 
f) na budove, ktorá je sídlom orgánov mesta a na budove, ktorá je sídlom mestskej polície, 
g) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva a príslušníkov mestskej polície, 
h) na rovnošatách príslušníkov mestskej polície, 
i) na označenie  motorových vozidiel mestskej polície, 
j) na predmetoch zadávaných do výroby mestom. 

 

 

Článok 32  
Mestská vlajka  

1. Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole, pričom v hornom rohu vlajky od žrde je umiestnené červené pole, má 
obdĺžnikový tvar ukončený zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky, dĺžka a šírka vlajky sú v pomere 3:2.  

2. Záväzné vyobrazenie mestskej vlajky tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.  

3. Mestskú vlajku používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach 
mestského, príp. štátneho charakteru. Mestskou vlajkou sa označuje aj budova, ktorá je sídlom orgánov mesta, 
zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva a úradná miestnosť primátora mesta.  

4. Mestská vlajka sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri 
snímaní sa nesmie dotýkať zeme.  

5. Pri používaní a vyvesovaní mestskej vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:  

a) mestská vlajka nesmie byť poškodená, zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,  
b) na mestskej vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.  

6. Ak sa spolu s mestskou vlajkou vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa v rovnakej výške vedľa 
seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. 20)  

7. Z mestskej vlajky je vytvorená mestská zástava. Mestská zástava je vždy pevne pripojená k žrdi alebo priečnemu 
rahnu a nemusí byť dodržaný stanovený pomer strán. Príloha č. 4 tohto štatútu.  

8. Druhy zástav:  

a) znaková zástava mesta - predstavuje zástavu, na ktorej je premietnutý obsah erbu bez štítu. Príloha č. 5 tohto štatútu.  
b) krátka zástava mesta - predstavuje obdĺžnu zástavu, ktorá je dlhšou stranou pripevnená k žrdi,  
c) koruhva v mestských farbách - predstavuje zvislú mestskú zástavu upevnenú na kratšie priečne rahno,  
d) kombinovaná koruhva - predstavuje spojenie koruhvy a znakovej zástavy mesta,  

e / štandarda primátora - predstavuje modrý štvorec, na ktorom je umiestnený mestský erb bez štítu a červeno-biely lem, 
ktorý vychádza červenou farbou z horného rohu štandardy od žrde. Príloha č. 6 tohto štatútu.  

9. Za zaobchádzanie s mestskou vlajkou a mestskou zástavou zodpovedá ten, kto ju použil alebo používa.  

 

 



Článok 33  
Mestská pe čať  

1. Mestskú pečať tvorí mestský erb s kruhopisom MESTO TRENČÍN.  

2. Mestská pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach napr. udelenie čestného občianstva mesta, na pečatenie 
významných listín a dokumentov a pod.  

3. Mestskú pečať uschováva primátor mesta.  

4. Záväzné vyobrazenie odtlačku mestskej pečate tvorí prílohu č.7 tohto štatútu.    

Článok 33a  
Znelka mesta  

1. Znelku mesta tvorí skladba, ktorú skomponoval hudobný skladateľ Gejza Príbela v roku 1978 na počesť 1800. výročia 
vzniku rímskeho nápisu na Trenčianskej hradnej skale.  

2. Znelka mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach ako napr. mestské oslavy, slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, prijatie významných osôb a pod.  

2.Znelka mesta sa používa na pôde mesta pri slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a pod. Na pôde mimo mesta sa znelka mesta používa na vyjadrenie 
symbolu oficiálnej reprezentácie mesta pri slávnostných príležitostiach, oficiálnych ceremoniáloch a pod.  

 

3. Notová partitúra znelky mesta tvorí prílohu č.8.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


