Všeobecné záväzné nariadenie
o symboloch obce Skalité ich
používaní a ochrane

číslo: 5/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skalitom v súlade s ustanovením §4 a §6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 8.10.2009 uznesením č. 117/2009
uznieslo na tomto

Všeobecnom

z á v ä z n o m n a r i a d e n í,

o symboloch obce Skalité ich používaní a ochrane.
§1

Všeobecne záväzné nariadenie deklaruje a upravuje spôsob používania symbolov obce Skalité,
subjekty oprávnené k ich používaniu, udeľovanie ceny obce a používanie obecných insígnií.
Vymedzenie niektorých pojmov
§2
SYMBOLY OBCE SKALITÉ
1) Symboly obce Skalité, ktorými sú obecný erb, obecná pečať, obecné insígnie, zástava obce
možno vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto nariadením.

2) Za zaobchádzanie so symbolmi obce a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil, alebo
používa.
3) Symboly obce boli zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou
S-95/1995.
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ERB OBCE
§3
1) Erb obce Skalité (ďalej len erb obce) je v tejto podobe: V červenom štíte po strieborných
skalách bežiaci zlatý ohliadajúci sa jeleň v striebornej zbroji, vľavo zelené krovie. Erb obce sa
vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné, alebo vhodné,
možno od farebného vyobrazenia upustiť.
2) Za erb obce sa považuje aj jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu,
kameňa, z dreva či iného materiálu, ak svojim zobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu obce.

§4
Používanie erbu obce
1) Erb obce používajú:
a) Starosta obce Skalité a jeho zástupca,
b) Obecný úrad Skalité (OcÚ ),
c) Obecné organizácie zriadené uznesením obecného zastupiteľstva
2) Erb obce môžu na základe predchádzajúceho súhlasu použiť a používať na účel, na ktorý
bol súhlas vydaný aj Športové kluby obce Skalité s právnou subjektivitou, ktoré reprezentujú
obec na oficiálnych športových podujatiach.
3) Všetky ostatné fyzické a právnické osoby môžu používať erb obce na základe udeleného
súhlasu na účel, na ktorý bol súhlas vydaný vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo
dôstojné a zodpovedajúce jeho významu ako erbu obce Skalité.
4) Erb obce sa používa na označenie:
a) budovy Obecného úradu
b) zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva,
c) úradnej miestnosti starostu obce,
d) insígnií obce,
e) ceny obce, medailí a plakiet obce,
f) listín, pečatí a úradných pečiatok
g) úradných preukazov vydávaných pracovníkom obce.
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§5
Používanie erbu obce na budovách
1) Erb obce sa používa na vonkajšie označenie budov Obecného úradu. Možno ho použiť na
vonkajšie označenie budov právnických osôb zriadených obcou.
Umiestnenie erbu:
a) ak má v budove sídlo viac orgánov, alebo organizácií obce oprávnených používať jeho erb,
označuje sa budova len jeho jedným vyobrazením
b) ak orgány obce sídlia vo viacerých budovách, označuje sa ním len hlavná budova
c) erb obce sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je umiestnený názov úradu, alebo organizácie
oprávnenej ho používať, v odôvodnených prípadoch možno erb obce vyobraziť na tabuli spolu
s názvom
d) erb sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej
strane hlavného vchodu z čelného pohľadu
e) pri súčasnom použití štátneho znaku a erbu obce sa erb umiestňuje z čelného pohľadu
vpravo od štátneho znaku a vľavo od iného znaku
2) Erb obce sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho
použitie dôstojné. Za označenie budovy erbom obce a za jeho náležitú údržbu zodpovedá
vlastník, správca, alebo nájomca budovy.
Ak obec nie je vlastníkom budovy, v ktorej má sídlo organizácia obce, zodpovedá táto za jeho
údržbu a vlastník budovy je povinný strpieť umiestnenie erbu na budove.
§6
Používanie erbu obce na listinách
1) Erb obce možno graficky zobraziť na úradnom hlavičkovom papieri používanom:
a) starostom obce a jeho zástupcom,
b) prednostom obecného úradu,
c) pracovníkmi obecného úradu,
d) organizáciami obce zriadenými uznesením obecného zastupiteľstva
§7
Používanie erbu obce na úradných pečiatkach
1) Používanie úradnej pečiatky s erbom obce na obecnom úrade upravuje vnútorná smernica
obce.
2) Obecné organizácie zriadené uznesením obecného zastupiteľstva, používajú erb obce na
svojich pečiatkach v súlade s osobitnými právnymi predpismi a týmto nariadením.
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§8
1) Právo použiť a používať erb obce je poctou. O právo použiť a používať erb obce je povinná
požiadať starostu obce právnická i fyzická osoba (okrem subjektov uvedených v § 4 ods.1
tohto nariadenia).
2) Nepovolené a nesprávne použitie erbu obce, nepovolené odchýlky od ich záväzného
vyobrazenia a jeho zneváženie (nedodržanie predpísaného umiestnenia, farebnosti, vynechanie
predpísaného prvku, použitie znaku podobného erbu obce), bude sankcionované v súlade s
priestupkovým zákonom.
3) Nikto nesmie brániť odstráneniu neoprávnene použitého erbu obce.
4) Žiadosť o povolenie použiť, alebo používať erb obce musí okrem žiadateľových
identifikačných údajov obsahovať i spôsob, miesto použitia erbu a lehotu jeho používania.
5) Každá odchýlka od schváleného erbu obce musí byť vopred prerokovaná s pracovníkmi
obecného úradu. Farebnosť a štruktúra sa musia vždy dodržať.
6) Starosta obce udelí žiadateľovi povolenie, alebo jeho žiadosť zamietne. Proti tomuto
rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, pretože ide o rozhodnutie najvyššieho výkonného
orgánu obce vo veci jeho erbu. Pri vydaní rozhodnutia sa nepoužijú ustanovenia podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
7) Povolenie môže byť jednorazové, alebo vydané s platnosťou na určitý časový úsek.
VLAJKA OBCE
§9
Vyobrazenie vlajky obce:
1) Farby vlajky obce vychádzajú z farieb erbu. Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych
pruhov vo farbách žltá, zelená, červená a biela. Vlajka obce sa môže používať aj ako zástava
obce.
§ 10
Použitie vlajky a zástavy obce
1) Obec používa vlajku a zástavu obce obvykle spoločne so štátnou vlajkou pri príležitosti
štátnych sviatkov a dní významných pre štát. Obec označuje vlajkou obce budovu, ktorá je
sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť
starostu obce.
2) Organizácie obce sú povinné v súlade s týmto nariadením označiť budovu v ktorej sídlia
zástavou, alebo vlajkou obce.
3) Ak sa pri výzdobe používa vlajka obce i štátna vlajka Slovenskej republiky ich postavenie
upravuje osobitný zákon.
4) Na vlajke obce, ani na stožiari sa neumiestňuje nijaká ozdoba, nápis, vyobrazenia, stuhy a
pod. Vlajka obce sa môže používať iba čistá a nepoškodená.
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PEČAŤ OBCE
§ 11
1) Pečať obce je okrúhla. V jej strede je vyobrazený erb obce, pričom farby erbu môžu byť
vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo erbu je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis)
OBEC SKALITÉ. Priemer pečate obce je 35 mm.
2) Pečať obce používa starosta obce na originály listín majúci vzťah k obci (ďakovné listy,
udelenie a iné významné skutočnosti miestneho významu písomne zachytené na pevnom
podklade) a v prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.
3) Pečať obce uschováva starosta obce Skalité.
OBECNÉ INSIGNIE
§ 12
1) Obecné insígnie môže používať starosta obce, v prípade jeho neprítomnosti i jeho zástupca,
pri spoločenských vystúpeniach miestneho významu ako:
- slávnostné prijatie a uvítanie významných osobností,
- slávnostné prijatie a uvítanie zástupcov vlády Slovenskej republiky, Národnej rady
Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, iných zástupcov štátnych orgánov, ako
aj predstaviteľov zahraničných vládnych a regionálnych delegácií,
- slávnostné prijatie a uvítanie zástupcov zahraničných zastupiteľských úradov,
- slávnostné prijatie a uvítanie delegácií družobnej obce,
- udelenie ceny obce,
- uvítanie detí do života,
- zlaté svadby,
- slávnostné prijatie jubilantov,
- slávnostné prijatie najúspešnejších reprezentantov obce Skalité,
- slávnostné prijatie dlhoročných darcov krvi,
- prijatie významných osobností obce Skalité pri ich životnom jubileu,
- uzavretie manželstva
2) Obecné insígnie uschováva starosta obce Skalité
§ 15
CENA OBCE
1. Obec môže činnosť osôb, ktoré vo svojom odbore dlhodobo prispeli výnimočným spôsobom
k rozvoju, propagácii a reprezentácii obce oceniť svojou cenou.
2. Cenu obce tvorí umelecké dielo s erbom obce a nápisom „Cena obce Skalité“.
3. Kandidátov na cenu vyberá obecné zastupiteľstvo. Cenu udeľuje starosta obce slávnostným
spôsobom.
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§ 16
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE SKALTÉ
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom a dlhodobo zaslúžili o rozvoj obce
Skalité a zvyšovanie kvality života jej obyvateľov, ktorých pôsobenie v našej obci alebo v jej
prospech bolo citeľným prínosom v oblasti spoločenskej, kultúrnej, duchovnej, v oblasti
spolunažívania jeho obyvateľov a pod., ďalej osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi výkonmi, či dielami v oblasti vedy a techniky, umenia, športu a pod. môže
obecné zastupiteľstvo udeliť „Čestné občianstvo obce Skalité“.
2. Čestné občianstvo sa môže udeliť osobám s trvalým pobytom v obci Skalité a tiež osobám
žijúcim mimo obce a aj cudzím štátnym príslušníkom.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce a ktorá sa
signuje pečaťou obce. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu
dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom
jazyku.
4. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom. Čestný občan obce sa
pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy. Ak sa
udeľuje čestné občianstvo in memoriam, listinu prevezmú dedičia pocteného.
5. Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak sa dodatočne zistia
skutočnosti, ktoré by bránili v udelení tejto pocty a v čase udelenia neboli známe, príp. z iných
závažných morálnych a iných dôvodov, na základe ktorých nie je občan tejto pocty hodný.
6. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelením nevzniká nárok na trvalý
pobyt na území obce Skalité
7. Čestné občianstvo je možné udeliť občanovi len jedenkrát.
8. Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá starosta obce na posúdenie obecnému
zastupiteľstvu. Návrh môže podať starosta obce a jeho zástupca, poslanci OZ, obyvatelia obce
s trvalým pobytom v obci, občianske združenia, vedecké, umelecké a ekonomické inštitúcie
pôsobiace na území obce.
V návrhu na udelenie čestného občianstva navrhovateľ uvedie meno a priezvisko navrhovanej
osoby a odôvodnenie.
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§ 17
OCHRANA SYMBOLOV OBCE SKALTÉ
1. Obecné symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Každý je
povinný správať sa tak, aby nepoškodzoval, nezneužíval a neznevažoval symboly obce.
2. Za správne používanie symbolov obce a za ich ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa na základe písomného súhlasu starostu.
3. Starosta môže zrušiť udelený súhlas s použitím symbolov mesta, ak ich žiadateľ používa v
rozpore s podmienkami uvedenými v udelenom súhlase.
4. Poškodenie, zneužitie alebo zneváženie symbolov obce, alebo porušenie iných povinností
vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je postihnuteľné
podľa zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5. Starosta obce Skalité môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 16
Kontrolné orgány
1) Kontrolnými orgánmi obce sú:
a) poslanci Obecného zastupiteľstva v Skalitom
b) hlavný kontrolór obce
c) poverení pracovníci OcÚ Skalité
2) Kontrolné orgány uvedené v bode 1 písm. a), b) a c) sú povinné preukázať sa oprávnením
starostu obce vykonávať kontrolu, poslanci obecného zastupiteľstva poslaneckým preukazom.
.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
1. Toto nariadenie č. 5/2009 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 117/2009
dňa 08.10.2009 nadobúda účinnosť 1.11.2009. VZN obce Skalité č. 5/2009 je
vyvesené na úradnej tabuli dňa 09.10.2009 a taktiež je uschované na Obecnom úrade
v Skalitom u starostky obce a podľa zák.č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
na požiadanie môže byť predložené k nahliadnutiu.
PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce
Vyvesené na úradnej tabuli obce Skalité dňa: 09.10.2009
Zvesené z úradnej tabule obce Skalité dňa : 1.11.2009
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