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V súlade s § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a VZN č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov
vydávam
Smernicu primátora mesta Trenčín č. 4/2007 Používanie erbu a loga mesta Trenčín.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Erb mesta Trenčín je oficiálny symbol mesta, ktorému prináleží vážnosť vyplývajúca
z ustanovení o ochrane mestských symbolov v Štatúte mesta Trenčín a ustanovení
VZN č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov.
2. Logo mesta Trenčín je neoficiálnym symbolom mesta, ktorému prináleží funkcia
komunikačného prvku reprezentujúceho Mesto Trenčín smerom navonok pri vlastnej
komunikácii s občanom, propagácii mesta, v oblasti turizmu, cestovného ruchu,
reklamy a pod.
3. Logom mesta Trenčín je návrh Emila Drličiaka, ktorý sa umiestnil na 1.mieste
verejnej neanonymnej súťaže konanej v roku 2005.
4. Vyobrazenie erbu a loga mesta Trenčín, ako aj prípustné grafické varianty a zásady
narábania s erbom a logom mesta upravuje Dizajnmanuál na použitie loga mesta
Trenčín, ktorý tvorí prílohu tejto smernice. Jeho dodržiavanie je platné pre všetkých
používateľov erbu a loga mesta Trenčín.

Článok 2
Použitie erbu a loga mesta Trenčín
1. Erb a logo mesta Trenčín sú oprávnené používať iba orgány Mesta Trenčín v rozsahu
a spôsobom stanovenom v tejto Smernici a vo VZN č.9/2006. Organizácie riadené a
spravované Mestom Trenčín sú oprávnené používať erb a logo mesta Trenčín na
základe súhlasu mesta s používaním symbolov mesta.
2. Iné organizácie – právnické osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať, ako aj
jednotliví občania môžu používať erb a logo mesta Trenčín len s povolením Mesta
Trenčín. V povolení mesto určí spôsob, lehotu, rozsah a ostatné podmienky požívania
erbu. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté. Podklady pre udelenie súhlasu

pripravuje mestský úrad v Trenčíne, útvar marketingu. Mesto je povinné reagovať na
žiadosť o používanie erbu a loga mesta do desiatich pracovných dní od podania
žiadosti.
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. Erb a logo mesta Trenčín sa používajú samostatne alebo v kombinácii nasledovne :
a) Samostatné použitie erbu (v ďalšom aplikácia »erb« ) :
Aplikácia »erb« je povolená iba pre :
a a) identifikáciu Mestskej polície, konkrétne v označení vozidiel a rovnošiat, v
zmysle zákona č. 564/1991 Zb. O obecnej polícií v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia.
Iné použitie aplikácie »erb« je možné iba so súhlasom primátora Mesta Trenčín a v
kontexte výnimočnej situácie (napríklad podujatia či materiály, ktoré majú významný
reprezentatívny charakter pre inštitút primátora mesta alebo pre inštitút Mesta
Trenčín).
b) Použitie erbu v kombinácii s logom mesta (v ďalšom aplikácia »erb+logo«) :
Aplikácia »erb+logo« je povolená iba pre :
b a) dokumenty vystavované primátorom Mesta Trenčín v rámci jeho štatutárnych
funkcií. Tam, kde to vyžaduje zákon, budú takéto tlačoviny zároveň povinne opatrené
pečiatkou s vyobrazením »erb« ,
b b) dokumenty vystavované Mestom Trenčín v rámci originálnych mestských
kompetencií (t.j. vyjadrenia, oznámenia, rozhodnutia, príkazy, smernice, zásady,
všeobecne záväzné nariadenia, a pod.). Tam, kde to vyžaduje zákon, budú takéto
tlačoviny zároveň povinne opatrené pečiatkou s vyobrazením »erb« ,
b c) označenia vystavované Mestom Trenčín v rámci pôsobenia originálnych
mestských kompetencií, konkrétne :
a/ označenie vlastného mestského nehnuteľného majetku (budovy, pozemky,
verejné priestranstvá, športoviská a pod.), slúžiace k jeho identifikácii,
b/ označenie iných objektov, v ktorých sídlia mestské organizácie alebo
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, slúžiace k ich
identifikácii,
c/ označenie hnuteľného majetku mesta, slúžiace k jeho identifikácii,
d/ 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
Mestskej polície, ktorá sa riadi ustanovením Článku 2, odsek 4 písmeno a a)
smernice primátora č. 4/2007, vyplývajúcim zo zákonného obmedzenia.
c) Samostatné použitie loga ( v ďalšom aplikácia »logo« ) :
Aplikácia »logo« je povolená pri všetkých ostatných príležitostiach, včítane :

c a)dokumentov – tlačovín a iných písomných výstupov Mesta Trenčín a
Mestského úradu v Trenčíne smerom navonok (externá komunikácia s klientom),
c b) dokumentov – tlačovín a iných písomných výstupov Mesta Trenčín a
Mestského úradu v Trenčíne smerom dovnútra (interná komunikácia v rámci
organizačnej štruktúry Mesta Trenčín),
c c) označenia hnuteľného majetku (autá, prostriedky hromadnej dopravy, inventár
a pod.), prípadne iného majetku Mesta Trenčín, ktorý je možné využiť ako nosič pre
vizuálnu komunikáciu mesta smerom navonok,
c d) reklamných a propagačných výstupov, výstupov v oblasti kultúry, cestovného
ruchu a iných výstupov Mesta Trenčín smerujúcich k propagácii mesta Trenčín,
c e) reklamných a propagačných výstupov, výstupov v oblasti kultúry, cestovného
ruchu a iných výstupov smerujúcich k propagácii mesta Trenčín realizovaných inými
spolupracujúcimi subjektami, pričom v tomto prípade podlieha použitie loga súhlasu
mesta Trenčín v zmysle Čl.2, ods.2 tejto smernice.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je príloha – Dizajnmanuál na použitie loga
mesta Trenčín.
2. Smernica primátora mesta č. 4/2007 Používanie erbu a loga mesta Trenčín nadobúda
účinnosť dňa 15. 3. 2007

Ing. Branislav Celler
primátor mesta v.r.

