
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Vajnory 

č. 2/2018 

zo 21. júna 2018 
 

o podmienkach používania symbolov  

mestskej časti Bratislava–Vajnory 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vajnory podľa § 15 ods. 2 písm. a) a 

§ 24a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 59 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

§ 1 

Symboly 

1. Symboly mestskej časti Bratislava-Vajnory (ďalej len „mestská časť“) sú : 

a) erb mestskej časti (ďalej len „erb“), 

b) pečať mestskej časti (ďalej len „pečať“), 

c) vlajka, zástava mestskej časti (ďalej len „vlajka, zástava“), 

2. Erb a vlajka sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou 

V-29/1993 (príloha č. 1).   

§ 2 

Erb 

1. Erb (príloha č. 2) tvorí v červenom štíte strieborný vinohradnícky nožík a strieborný 

(biely) strapec hrozna, sprevádzané vpravo dvoma zlatými (žltými) šikmými 

štvorlupeňovými ružičkami. Rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické 

pravidlá erbovej tvorby. 

2. Erb sa vyobrazuje farebne, ak to nie je možné alebo vhodné, možno od farebného 

vyobrazenia upustiť. 

3. Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie, alebo stvárnenie z kovu, 

kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá zobrazeniu 

erbu. 

4. Erb sa používa: 

a) na označenie územia mestskej časti, 

b) na budove, v ktorej sídli starosta a Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory 

(ďalej len „miestny úrad“), 

c) na budovách organizácií zriadených mestskou časťou, 



2 

 

d) na označenie motorových vozidiel mestskej časti,  

e) v budove miestneho úradu na označenie vnútorného informačného systému,  

f) v reprezentačných, zasadacích a rokovacích miestnostiach  orgánov mestskej časti, 

g) na preukazoch poslancov a zamestnancov miestneho úradu, 

h) na pečatidle mestskej časti,  

i) na insígniách starostu,  

j) na pečiatke starostu mestskej časti s priemerom 22 mm a 36 mm a pečiatke mestskej 

časti s priemerom 22 mm určenej na osvedčovanie podpisov a kópií listín,  

k) na reliéfnej pečiatke, slávnostných listinách a významných dokumentoch vydávaných 

starostom alebo miestnym zastupiteľstvom,  

l) na hlavičkovom papieri starostu, mestskej časti a miestneho úradu, 

m) na interných a pokladničných dokladoch vydávaných zamestnancami mestskej časti, 

n) na tlačivách vydávaných oddeleniami a referátmi miestneho úradu občanom, 

o) na podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou,  

p) na označenie publikácií, brožúr a ďalších výstupov z činnosti mestskej časti,  

q) na propagačných, darčekových a spomienkových predmetoch vydávaných mestskou 

časťou (pamätná plaketa, pečiatka, kovový odznak a pod.). 

5. Erb a úradná pečiatka s erbom sa používa na listinách určených na rokovanie miestnej 

rady, miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva (pozvánky, materiály na 

rokovania, uznesenia, výpisy z uznesení, zápisnice). Erb a úradná pečiatka s erbom sa 

používa aj na označenie vnútorných smerníc mestskej časti (smernice, poriadky, zásady, 

príkazy starostu a pod.) a na listinách, ktorých obsahom je nariadenie, záväzné stanovisko 

alebo rozhodnutie orgánov mestskej časti. 

6. Úradná pečiatka s erbom sa použije aj k starostovmu podpisu na zmluve.  

7. Úradná listina s erbom a úradná pečiatka s erbom sa nepoužije pri prenesenom výkone 

štátnej správy. 

§ 3 

Pečať 

1. Pečať (príloha č. 3) je odvodená od erbu. Je kruhovitého tvaru s erbom v strede 

a s kruhopisom „VAJNORY“ v dolnej polovici. 

2. Pečať sa používa: 

a) na pečatenie významných listín a dokumentov, 

b) v ďalších prípadoch určených starostom, alebo zastupiteľstvom. 

§ 4 

Vlajka,  zástava 

1. Vlajku a zástavu (príloha č. 4) tvoria štyri pozdĺžne pruhy vo farbách červenej (2/6), žltej 

(1/6), bielej (1/6) a červenej (2/6). Farby vychádzajú z farieb erbu, navyše žlto-biela 

kombinácia uprostred svojou nadväznosťou na pápežské farby bola volená preto, aby 

pripomínala  historickú návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.  

2. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do 

tretiny jej listu.  
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3. Zástava má podobnú kompozíciu ako vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne 

stanovený , čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tým, 

že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, 

zástava je vždy pevne spojená so žrďou.  

4. Vlajka a zástava sa používajú: 

a) na stožiaroch umiestnených v predpolí budovy, v ktorej sídli starosta a miestny úrad, 

b) na stožiaroch verejných priestranstiev na podujatiach organizovaných alebo spolu-

organizovaných mestskou časťou, 

c) v reprezentačných, zasadacích a rokovacích miestnostiach  mestskej časti, 

d) pri slávnostných príležitostiach na výzdobu siení a priestorov určených na slávnostné 

zhromaždenia, 

5. Vlajka v saténovom prevedení je súčasťou stálej výzdoby reprezentačných priestorov 

mestskej časti. 

6. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta pri slávnostnej alebo oficiálnej príležitosti 

mestskej časti, pričom upravuje dôvod a dobu trvania vlajkovej výzdoby úradným 

oznámením. 

7. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka alebo zástava Slovenskej republiky a vlajka alebo 

zástava mestskej časti, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka 

alebo zástava Slovenskej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.  

8. Ak sa pri výzdobe používajú štátna vlajka alebo zástava cudzieho štátu, štátna vlajka 

alebo zástava Slovenskej republiky a vlajka alebo zástava mestskej časti, sú umiestnené 

v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka alebo zástava Slovenskej republiky 

umiestňuje uprostred, štátna vlajka alebo zástava cudzieho štátu sa z čelného pohľadu 

umiestňuje vľavo a vlajka alebo zástava mestskej časti sa umiestňuje vpravo od štátnej 

vlajky alebo zástavy Slovenskej republiky.  

9. Pri používaní a umiestňovaní vlajky a zástavy sa musia dodržiavať tieto zásady:  

a) upevnenie vlajky na stožiari alebo zástavy na žrdi pred budovou a na verejných 

priestranstvách sa umiestňuje vpravo pri pohľade od hlavného vstupu do budovy alebo 

od rečníckeho pultu umiestneného na verejnom priestranstve,  

b) na vlajke a zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, 

kytica, závoj a nesmie sa zväzovať do ružice,  

c) na stožiari okrem vlajky alebo na žrdi okrem zástavy mestskej časti nesmie byť 

upevnená žiadna iná vlajka alebo zástava, 

d) vlajka a zástava sa nesmú používať v poškodenom, alebo znečistenom stave a nesmú 

sa dotýkať zeme,  

e) pri úmrtí významnej osobnosti mestskej časti sa vlajka spúšťa do polovice stožiara 

a zástava do polovice žrd  

§ 5 

Používanie erbu a zástavy  

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

upraveným týmto nariadením. 

2. Erb a zástavu môžu použiť na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré 

reprezentujú mestskú časť na športových a kultúrnych podujatiach. 
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3. Erb a zástavu môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich 

budov, listín, pečiatok a rovnošiat.. 

 

§ 6 

Ochrana symbolov 

1. Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať symboly mestskej časti vždy len takým 

spôsobom, aby ich použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce ich postaveniu ako symbolu 

mestskej časti 

2. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti a za ich ochranu zodpovedá ten, 

kto ich používa 

3. Symboly je zakázané používať na akúkoľvek propagáciu fyzických osôb a právnických 

osôb s výnimkou podľa § 5 ods. 2 tohto nariadenia. 

4. Symboly je zakázané používať vo volebnej kampani a pri akejkoľvek inej činnosti 

politických subjektov1.  

§ 7 

Dohľad  

Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú zamestnanci miestneho úradu. 

§ 8 

Sankcie  

1. Mestská časť môže  právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 

poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.2 

2. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného 

predpisu.3 

§ 9 

Ostatné 

1. Schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory 

č. 355/2018 zo dňa 21. júna 2018. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2018. 

        Ing. Ján  M r v a  v. r. 

                starosta 

       mestskej časti Bratislava-Vajnory 

                                                 
1 §2 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o 

politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
2 V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 eur.  

3 V zmysle § 46 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za tieto 

priestupky uložiť pokutu do 33 eur 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/85/

