OBEC SOĽ

V Š E O B E C NÉ ZÁ V Ä ZN É N A RI A D E NI E
č. 29/2017
O POUŽÍVANÍ A OCHRANE OBECNÝCH SYMBOLOV

Dátum začatia pripomienkového konania : 07.04.2017
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21.04.2017
Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa: 26.04.2017, uznesením č. 230/2017
Platnosť: 27.04.2017, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Soľ
Účinnosť: 12.05.2017, 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Soľ

Obecné zastupiteľstvo v Soli v súlade s § 1b, ods. 1, § 6 a § 11, ods. 4, písm. g,
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
s Odporúčaním Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203 - 2005/06626 z 30.
júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na pouţívanie štátnych symbolov,
označovanie budov samosprávnych orgánov a pouţívanie symbolov územnej samosprávy
a v súlade so Štatútom obce Soľ sa na svojom zasadnutí dňa 26.04.2017 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (VZN):

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SOĽ
č. 29/2017
O POUŽÍVANÍ A OCHRANE OBECNÝCH SYMBOLOV
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) vymedzuje podrobnejšiu
úpravu pouţívania obecných symbolov pri výkone samosprávy, výšku poplatkov za
ich pouţívanie, sankcie za ich neoprávnené alebo nesprávne pouţívanie a spôsob ich
ochrany.
2. Erb, vlajka a pečať predstavujú trojicu základných symbolov obce, ktoré moţno
vyobrazovať a pouţívať len spôsobom ustanoveným týmto nariadením.
3. Zo symbolov obce sú odvodené symboly starostu obce, ktorými sú insígnie.
4. Okrem obecných symbolov Obec Soľ (ďalej len „obec“) pouţíva v komunikácii
smerom navonok aj obecné farby, pričom farbami obce sú modrá, zlatá (ţltá) a zelená.
5. Symboly obce boli na návrh obce zapísané do Heraldického registra SR pod
signatúrou S-35/93.
Článok 2
Erb obce Soľ
1. Motívom erbu obce Soľ je odtlačok pečatidla z prvej polovice 19. storočia, tzv.
hovoriaci symbol, ktorý poukazuje na tradíciu výroby soli.
2. Erb obce Soľ má túto podobu: V modrom štíte na zelenej paţiti stojaci striebroodetý
obrátený zlatovlasý muţ vo veľkom čiernom klobúku, vpravo od neho na striebornom
podstavci zlatá misa, vľavo od neho strieborná murovaná studňa so zlatým vahadlom.
V zmysle heraldickej konvencie sa strieborná a zlatá farba môţe nahradiť farbou
bielou a ţltou, pričom sa tieto farby budú vţdy popisovať ako zlatá a strieborná.
3. Erb sa vyobrazuje farebne. Za obecný erb sa povaţuje aj jeho jednofarebné,
čiernobiele a grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, z kameňa, z keramického,
či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá podrobnému a záväznému
vyobrazeniu erbu obce Soľ podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
Článok 3
Použitie erbu obce
1. Erb obce Soľ pouţívajú na svojich písomnostiach a tlačivách:
a) obecné zastupiteľstvo;

b) starosta obce;
c) hlavný kontrolór obce;
d) obecný úrad;
e) právnické osoby zriadené alebo zaloţené obcou;
f) iné právnické alebo fyzické osoby, ktorým obec udelí súhlas.
2. Subjekty oprávnené k pouţívaniu obecného erbu sú bezpodmienečne povinné
dodrţiavať všetky podmienky určené k jeho zobrazeniu v zmysle tohto VZN
a písomne vydaného povolenia obcou.
3. Obecný erb sa môţe pouţívať len v prípadoch, keď nie je predpísané pouţívanie
štátneho znaku Slovenskej republiky, ak to vyţaduje povaha veci a ak jeho pouţitie
nevzbudí dojem zneuţitia obecných symbolov.
4. Orgány pouţívajú erb obce predtlačený farebne alebo čiernobielo bez heraldického
šrafovania v záhlaví svojich písomností, listín a iných úradných tlačív určených na
hromadné alebo opakované pouţívanie.
5. Erb obce Soľ sa pouţíva:
a) na pečati a úradných pečiatkach obce;
b) na insígniách starostu;
c) na listinách pri slávnostných príleţitostiach, napr. udeľovanie čestného občianstva,
pamätného listu, čestného uznania a pod.;
d) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov obce a obecného úradu;
e) na vonkajšie označenie budovy, v ktorej sídlia orgány obce a obecný úrad;
f) na označenie katastrálneho územia obce, ucelených častí lesného, resp.
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré sú majetkom obce bez ohľadu na to,
v akom katastrálnom území leţia;
g) na predmetoch zadávaných do výroby obcou.
6. Na budove obecných orgánov a obecného úradu sa erb umiestňuje v strede nad
priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu
z čelného pohľadu.
7. Pri súčasnom pouţití štátneho znaku a erbu obce sa erb umiestňuje z čelného pohľadu
vpravo od štátneho znaku.
8. Právo pouţiť a pouţívať erb obce je poctou. Iné pouţitie obecného erbu je moţné iba
so súhlasom starostu obce a v kontexte výnimočnej situácie (napríklad podujatia, či na
materiály, ktoré majú významný reprezentatívny charakter pre inštitút starostu obce
alebo pre inštitút obce).
9. O práva pouţiť a pouţívať erb obce je povinná poţiadať starostu obce právnická
i fyzická osoba. Ţiadosť musí obsahovať identifikačné údaje ţiadateľa, spôsob
a miesto pouţitia erbu a lehotu jeho pouţívania. V povolení sa určí spôsob, rozsah
a ostatné podmienky pouţívania erbu obce.
10. Starosta obce udelí ţiadateľovi povolenie alebo jeho ţiadosť zamietne. Proti tomuto
rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, pretoţe ide o rozhodnutie najvyššieho orgánu
obce o veci jeho erbu. Pri vydaní rozhodnutia sa nepouţijú ustanovenia podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Povolenie môţe byť
jednorazové, alebo vydané s platnosťou na určitý časový úsek.
11. Nepovolené a nesprávne pouţitie erbu obce Soľ, nepovolené odchýlky od jeho
záväzného vyobrazenia a jeho zneváţenie (nedodrţanie predpísaného umiestnenia,
farebnosti, vynechania predpísaného prvku, pouţitie znaku podobného erbu obce),
bude sankciované v súlade s priestupkovým zákonom.
12. Nikto nesmie brániť odstráneniu neoprávnene pouţitého erbu obce.

Článok 4
Vlajka a zástava obce Soľ
1. Vlajku obce tvoria tri pozdĺţne pruhy vo farbách modrej (1/3), ţltej (1/3) a zelenej (1/3).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu. Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
2. Obecná zástava nedodrţiava stanovený pomer strán a je vţdy pevne pripojená k ţrdi
alebo priečnemu rahnu. Obecnými zástavami sú :
 Znaková zástava obce: má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti
rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke (pomer 7:8). Erbové znamenie je
tu rozvinuté do celej plochy textilu. Vyobrazenie znakovej zástavy obce tvorí
prílohu č. 3 tohto VZN.
 Zástava v obecných farbách: je podobne ako obecná vlajka tvorená modrým,
zlatým a zeleným pruhom, avšak pomer jej strán nie je záväzne stanovený, t.j.
zástava môţe byť aj dlhšia. Zástava, na rozdiel od vlajky, sa nevztyčuje na stoţiar,
ale je vţdy pevne pripojená k ţrdi, k stoţiaru alebo ku kratšiemu priečnemu rahnu
(ak ide o koruhvu).
 Krátka zástava v obecných farbách: je taktieţ tvorená modrým, zlatým a zeleným
pruhom bez zástrihu, avšak svojou dlhšou stranou pripojená k ţrdi. Je vhodná na
vlajkovú výzdobu obce. Môţe byť pevne spojená so ţrďou ako zástava alebo sa
môţe vyťahovať na stoţiar ako vlajka.
 Koruhva v obecných farbách: je rovnakého tvaru a farieb ako zástava obce, ale je
pripevnená na priečnom rahne a s ním sa vyťahuje na stoţiar pomocou lanka.
Vyobrazenie koruhvy obce tvorí prílohu č. 4 tohto VZN.
 Kombinovaná (veľká) koruhva obce Soľ predstavuje spojenie koruhvy so
znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
Jej vyobrazenie tvorí prílohu č. 5 tohto VZN.
3. Obecnú vlajku a zástavu pouţíva starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných
a oficiálnych príleţitostiach obecného, príp. štátneho alebo medzinárodného charakteru.
4. Obecná vlajka a zástava sa môţe pouţívať aj vo verejných sprievodoch alebo na trvalú,
resp. príleţitostnú vnútornú výzdobu miestností a siení prístupných verejnosti.
5. Obecná vlajka alebo zástava sú trvale umiestnené na budove, ktorá je sídlom orgánov
obce, v zasadacej miestnosti Obecného zastupiteľstva v Soli a v úradnej miestnosti
starostu obce.
6. Pri pouţívaní a vyvesovaní obecnej vlajky a zástavy musia byť dodrţiavané nasledovné
pravidlá:
 obecná vlajka a obecná zástava nesmú byť poškodené, zašpinené a nesmú sa
zväzovať do ruţice;
 na obecnej vlajke a zástave nesmie byť ţiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo
odznak, kytica, smútočný závoj a pod.;
 vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stoţiar pomaly a dôstojne, pri snímaní
sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie obecnej vlajky na stoţiar sa vykonáva
pomocou lanka;
 pri obecnom smútku sa obecná vlajka vztyčuje do polovice stoţiara.
7. Ak sa spolu s obecnou vlajkou vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia
sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu
vľavo. Pri súčasnom pouţití vlajky Európskej únie (EÚ) sa štátna vlajka umiestňuje
v strede, z čelného pohľadu vľavo od nej sa nachádza vlajka EÚ a vpravo od štátnej vlajky
sa nachádza vlajka obce.
8. Pri umiestňovaní obecných vlajok a zástav v kombináciách s vlajkami alebo zástavami
iných štátov alebo Európskej únie sa obec riadi zákonom č. 63/1993 Z. z. o štátnych
symboloch Slovenskej republiky a ich pouţívaní v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Pečať obce Soľ
1. Pečať obce Soľ je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC SOĽ.
Vyobrazenie pečate obce je v prílohe č. 6 tohto VZN.
2. Z obecnej pečate moţno utvoriť okrúhle pečiatky s erbom obce. Ich pečatné pole sa nelíši
od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného
zastupiteľstva, alebo obecného úradu.
3. Obecnú pečať pouţíva starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných
príleţitostiach - udelenie čestného občianstva, pečatenie významných listín a dokumentov
a pod. Taktieţ v prípadoch, keď nie je predpísané pouţitie okrúhlej pečiatky so štátnym
znakom Slovenskej republiky - na rozhodnutia alebo osvedčenia dôleţitých skutočností
alebo oprávnení samosprávy obce.
4. Pečať obce sa spravidla nepouţíva v beţnom korešpondenčnom styku.
5. Pečať uschováva starosta obce.
Článok 6
Symbol starostu obce
1. Symbolom starostu obce sú insígnie a Štandarda starostu obce.
2. Insígnie tvorí zlatá reťaz vyhotovená zo zlatého tombaku, ukončená jedným medailónom,
v strede ktorého je erb obce. Okolo obecného erbu je do kruhu umiestnený názov Obec
Soľ. Obvod insígnie je vyznačený heraldickým šrafovaním.
3. Obecné insígnie pouţíva na pôde obce starosta obce alebo obecným zastupiteľstvom
schválení poslanci pri slávnostných príleţitostiach, slávnostných zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a pod. Na pôde mimo obce pouţíva
obecné insígnie starosta obce alebo ním poverení poslanci obecného zastupiteľstva, na
vyjadrenie symbolu štatutárnej reprezentácie obce pri slávnostných príleţitostiach,
oficiálnych ceremoniáloch a pod.
4. Štandarda starostu obce je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa
znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce a existuje len v jednom
vyhotovení. Je zhotovená luxusnejšou technikou ako znaková zástava, viď. príloha č. 7
tohto VZN.
Článok 7
Ochrana symbolov obce
1. Symboly obce treba mať v rovnakej úcte a váţnosti ako štátne symboly.
2. Obecné symboly sa nesmú pouţívať v takých prípadoch, kde by ich pouţitie mohlo
vzbudiť dojem znevaţovania.
3. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s obecnými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá
ten, kto ich pouţil.
4. Kaţdé zneuţitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané pouţívanie symbolov obce je
zakázané.
5. Podrobnosti o spôsobe pouţívania obecných symbolov v konkrétnych prípadoch určuje
starosta obce. Starosta obce taktieţ udeľuje alebo neudeľuje súhlas na rozmnoţovanie
a iné rozširovanie obecných symbolov.

6. Kontrola pouţívania obecných symbolov prináleţí starostovi obce, poslancom obecného
zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi obce a starostom povereným pracovníkom
obecného úradu.
Článok 8
Poplatky a sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môţe starosta obce uloţiť pokutu právnickej
osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Po súhlase starostu obce sa pouţitie obecných symbolov osobami podľa čl. 3 ods.1 písm.
f) spoplatňuje sumou 5 € na jednu príleţitosť a deň. Uvedená suma je príjmom obecného
rozpočtu.
3. Ak pouţíva fyzická osoba obecné symboly v rozpore s týmto VZN, dopúšťa sa priestupku
podľa § 46 a 84 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. Právnickej osobe, ktorá pouţíva obecné symboly v rozpore s týmto VZN, môţe starosta
obce uloţiť pokutu do výšky 6638 €.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce od 07.04.2017 do 26.04.2017, t. j. na dobu najmenej
15 dní.
2. VZN číslo 29/2017 o pouţívaní a ochrane obecných symbolov schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Soli dňa 26.04.2017, uznesením číslo 230/2017.
3. VZN číslo 29/2017 nadobúda účinnosť dňa 12.05.2017.

Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 27.04.2017.
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