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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 138 /2016
o zásadách používania symbolov mesta
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v súlade s ustanovením § 1b, § 6 ods.1,
§ 11 ods. 4 písm. p) a § 24 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a Štatútu mesta Rimavská Sobota sa u z n i e s l o na tomto všeobecne záväznom
nariadení :
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 138 /2016 o zásadách
používania symbolov mesta.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“ alebo „VZN“)
je definovanie podmienok používania a ochrany symbolov mesta Rimavská Sobota.

Čl. 2
Symboly mesta
Mesto Rimavská Sobota používa vlastné symboly, ktoré sú zapísané v Heraldickom
registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR SR: R-4/94.

Čl. 3
Erb mesta, vlajka mesta, pečať mesta a znelka mesta

1. Erb mesta používa mesto Rimavská Sobota.
2. Používanie erbu Mesta Rimavská Sobote upravuje osobitný predpis.1
3. Používanie vlajky mesta upravuje osobitný predpis1. Na používanie vlajky mesta inými
subjektmi sa vzťahujú ustanovenia čl. 4 tohto nariadenia.
4. Používanie vlajky mesta v prítomnosti štátnej vlajky Slovenskej republiky a vlajky
Európskej únie upravujú osobitné predpisy.2
5. Používanie pečate mesta upravuje osobitný predpis1.
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Štatút Mesta Rimavská Sobota
zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov a Odporúčanie
MV SR č. SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie
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6. Používanie úradnej pečiatky sa používa pri výkone samosprávnej pôsobnosti.
Používanie pečiatok upravuje osobitný predpis.3
7. Znelku mesta tvorí skladba od autora Petra Ličku, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo
uznesením č. 19 z 25.3.1999 ako symbol mesta a jej používanie upravuje osobitný
predpis.1

Čl. 4
Podmienky používania symbolov mesta fyzickými osobami a právnickými osobami
1. Právnické osoby založené alebo zriadené mestom Rimavská Sobota (ďalej len "mesto")
a iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať erb mesta len s písomným
súhlasom mesta a len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné.
2. Súhlas vydáva mesto na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej
osoby, ktorá musí obsahovať:
a) označenie osoby, ktorá chce symboly použiť:
- fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa, telefónny alebo e-mailový kontakt,
- právnická osoba: obchodné meno, adresa, sídlo, telefónny alebo e-mailový
kontakt, oblasť pôsobenia oznamovateľa (podnikateľská sféra, kultúra,
šport a pod.)
b) odôvodnenie použitia symbolu,
c) dobu, počas ktorej sa má symbol používať, znázorňovať,
d) v prílohe grafické znázornenie veci, na ktorej má byť symbol mesta použitý.
3. Na základe žiadosti je mesto povinné do 30 dní odo dňa podania žiadosti
vyhotoviť písomnú odpoveď, ktorá bude obsahovať:
a) súhlas alebo nesúhlas s používaním symbolu,
b) v prípade nesúhlasu zdôvodnenie,
c) v prípade súhlasu označenie skutočnosti alebo veci na ktorú možno symbol
použiť a dobu, po ktorú možno symbol používať alebo znázorňovať
4. Súhlas môže byť mestom kedykoľvek odňatý písomnou formou; odňatie sa nemusí
odôvodniť.
5. Pri zistení, že používanie symbolov mesta nie je v súlade s ustanoveniami tohto
nariadenia, mesto písomne upozorní na tento nesúlad toho, kto symboly použil
a požiada ho o nápravu, resp. vydá písomný zákaz na ich ďalšie používanie.
6. Žiadosti eviduje a vybavuje sekretariát primátora mesta.

Čl. 5
Ochrana symbolov mesta
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Registratúrny poriadok a registratúrny plán MsÚ Rimavská Sobota

1. Symboly mesta Rimavská Sobota treba mať v úcte a vážnosti. Nesmú sa používať
v takých prípadoch, v ktorých by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania.

2. Každý je povinný na základe výzvy mesta strpieť odstránenie neoprávneného alebo
nesprávne použitého erbu mesta Rimavská Sobota.
3. Za riadne a dôstojné používanie symbolov mesta Rimavská Sobota zodpovedá ten, kto
ich použije.
4. Pri porušení tohto všeobecne záväzného nariadenia mesto bude postupovať v zmysle
§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 6
Prechodné ustanovenia
Každý, kto doteraz erb mesta používal, je povinný dať jeho užívanie do súladu s týmto
všeobecne záväzným nariadením do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti
nariadenia.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 138 / 2016 Mesta Rimavská Sobota
sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote dňa 15.11.2016
a bolo schválené uznesením č. 130/2016 MsZ.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli
mesta.

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta

