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Súlovce: 20.október 2006 

 

 



 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
 

           č. 6/2007  

 

   o používaní symbolov obce Súlovce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach na základe ust. § 6 zákona číslo 369/1990 o 

obecnom zriadení v znení noviel v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 písm. o) citovaného 

zákona  

 

      v y d á v a  

 

toto Všeobecne záväzné nariadenie pre obec Súlovce č. 6/2007 o používaní symbolov obce 

Súlovce. 

 

Čl. 1 

        Všeobecné ustanovenia 

 

 

1. Symboly  obce  Súlovce  sú vizuálne  znamenia,  reprezentujúce obec Súlovce ako právny  

subjekt v jeho historickej kontinuite. Na 5. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, 

konanom dňa 22. 8.2003 v prijatom uznesení č. 5/2003 boli ustanovené tieto symboly 

obce Súlovce: erb, vlajka, pečať (vyobrazenie symbolov obce Súlovce tvorí prílohu tohto 

VZN). 

 

2. Z erbu, vlajky a pečate obce ako základných symbolov vychádzajú tieto symboly obce: 

- pečiatky obce, 

- zástava obce, 

- štandarda starostu obce, 

 

3. Symboly obce možno používať len v podobe ustanovenej Obecným zastupiteľstvom. 

 

Čl. 2 

Erb obce Súlovce 

 

§ 1 

      Vyobrazenie erbu obce 

 

1. Erb obce má túto podobu: v červenom štíte na zlatom bezlistom doľava prehnutom zo 

zelenej pažite vyrastajúcom konáriku stojaci zlatý obrátený páv v striebornej zbroji, na 

chvoste so striebornými okami, v zobáku so strieborným strapcom hrozna na zlatej 

bezlistej stopke, vľavo vyrastajúci zelený prirodzený listnatý zlatokmenný strom, vpravo 

hore veľká strieborná sedemcípa hviezda. 

 

2. Erb sa vyobrazuje farebne. Výnimočne možno od farebného vyobrazenia upustiť. 
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3. Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, 

kameňa, z keramického alebo iného materiálu, ak svojim vyobrazením zodpovedá 

vyobrazeniu erbu.  

 

§ 2 

 

    Používanie erbu 

 

1. Erb obce Súlovce používajú na písomnostiach: 

a) Obecné zastupiteľstvo 

b) Starosta obce 

c) Hlavný kontrolór 

 

2. Erb obce Súlovce sa používa: 

a) na pečatidle obce 

b) na insigniách starostu 

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Súlovce, ceny obce Súlovce a 

uznaniach obce Súlovce, 

d) na označenie katastrálneho územia obce, 

e) v rokovacích miestnostiach orgánov obce, 

f) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce, 

g) na označenie vozidiel obce, obecného požiarneho zboru, 

 

 

§ 3 

 Erb na budovách 

 

1. Erb sa používa na vonkajšie označenie budov kde má sídlo Obecný úrad v Súlovciach. 

 

2. Erb obce Súlovce sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov Obecného úradu. 

 

3. Na budove Obecného úradu sa erb umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad 

hlavným vchodom alebo po pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. 

 

4. Za označenie budovy erbom obce a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník budovy. 

 

 

§ 4 

Erb na listinách 

 

1. Orgány obce v Čl. 2 § 2 ods. 1 používajú na svojich písomnostiach erb obce takto: 

a) na listinách a iných úradných tlačivách, určených na hromadné alebo opakované 

používanie, je erb obce pretlačený farebne alebo čiernobielo bez heraldického 

šrafovania, 

b) na listinách a iných úradných tlačivách s pretlačeným erbom obce sa používa odtlačok 

úradnej pečiatky s erbom obce Súlovce v prípade, ak ide o rozhodnutie starostu. 
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2. Erb obce ďalej používajú: 

a) Obecný úrad v záhlaví listov, tlačív a iných úradných písomnostiach kde je znak 

predtlačený farebne alebo čiernobielo bez heraldického šrafovania, 

b) organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za základe súhlasu starostu obce, 

c) ostatné organizácie, inštitúcie a spolky na základe súhlasu starostu obce, za 

podmienok uvedených v § 6. 

 

§ 5 

Erb na úradných pečiatkach 

 

3. Úradné pečiatky s erbom obce Súlovce sú okrúhle s priemerom 35 mm, uprostred  

s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SÚLOVCE 

 

 

§ 6 

      Povolenie používať erb 

 

1. Jednotlivé varianty a podmienky použitia erbu obce v prípadoch uvedených v § 2 ods. 1 

písm. h) a i), schvaľuje starosta obce. 

 

2. Vzor erbu obce Súlovce je uložený na Obecnom úrade. 

 

3. Žiadateľom o použitie erbu obce môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

 

4. Písomnú žiadosť o použitie erbu obce podáva žiadateľ starostovi obce. Žiadosť musí 

obsahovať: 

a) meno a priezvisko žiadateľa, 

b) adresu žiadateľa, 

c) miesto podnikateľskej aktivity, 

d) adresu podnikateľskej organizácie, za ktorú podnikateľ pracuje, 

e) dôvod žiadosti, 

f) výtvarný návrh erbu obce a jeho aplikácie (plošný alebo plastický, jednofarebný alebo 

viacfarebný). 

 

5. Žiadosť sa predkladá starostovi, ktorý vydá súhlas na použitie erbu obce s určením 

poplatku a podmienok použitia. Starosta po schválení heraldickej správnosti použitia erbu, 

udelí žiadateľovi povolenie používať alebo použiť erb, alebo jeho žiadosť zamietne. Proti 

tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. 

 

6. Možnosti použitia erbu obce a poplatky za jeho používanie sú nasledovné: 

a) vizitky – bezplatne, 

b) športové kluby – bezplatne, 

c) kultúrne súbory – bezplatne, 

d) informačné tabule na obchodných zariadeniach  - 10 000,- Sk/rok, 

e) výrobky – 30 000,- Sk/rok, 

f) reklama – 10 000,- Sk/rok. 

 

7. V odôvodnených prípadoch môže starosta obce poplatky znížiť alebo odpustiť. 
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8. Výrobok nesmie svojou kvalitou a prevedením znevažovať obec. 

 

9. V povolení na používanie alebo použitie erbu sa určí spôsob, rozsah, doba používania 

alebo použitia erbu, ako aj ďalšie podmienky. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté. 

 

 

Čl. 3 

      Pečať obce 

 

1. Pečať obce uschováva starosta obce.  

 

2. Pečať obce je okrúhla s priemerom 35 mm, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom 

OBEC SÚLOVCE . 

 

3. Pečať sa používa: 

a) na originál pamätných listín, 

b) na listinách, ktorými sa udeľujú ceny a vyznamenania, 

c) na origináloch zvlášť závažných dokumentov (ako napr. dohody v rámci 

medzinárodnej  regionálnej spolupráce), ktoré podpíše starosta obce. 

 

4. Pečať sa nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku. 

 

5. Vyobrazenie pečate je v prílohe tohto VZN. 

 

Čl. 4 

     Vlajka obce 

 

1. Vlajka obce  pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), bielej 

(1/9), červenej (1/9), žltej (3/9), zelenej (1/9). bielej (1/9) a zelenej (1/9). Vlajka má 

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

listu. 

 

2. Vyobrazenie vlajky obce Súlovce je v prílohe tohoto VZN. 

 

3. Vlajka je pripevnená k žrdi tak,  aby sa dala vztyčovať a spúšťať. 

 

4. Vlajka sa prechodne verejne vztyčuje na budovách, verejných priestranstvách pri 

slávnostných príležitostiach najmä regionálneho významu. 

 

5. Povolenie na použitie vlajky vydáva: 

a) Obecné zastupiteľstvo 

b) Starosta obce. 

 

6. Pri nepárnom počte vlajok sa vlajka obce umiestni uprostred, pri párnom počte na ľavej 

strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici. 
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7. Pri sviatkoch, ktoré sú štátnymi sviatkami, ale osobitým spôsobom sa viažu k obci sa pri 

nepárnom počte vlajok umiestni uprostred štátna vlajka a na pravej strane od nej z čelného 

pohľadu vlajka  obce. Pri párnom počte vlajok sa umiestni na ľavej strane z čelného 

pohľadu v prostrednej dvojici štátna vlajka a v pravo od nej vlajka obce. 

 

8. Na vlajke obce ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy 

a pod. 

 

9. Stožiar vlajky obce sa umiestňuje na verejnom priestranstve vpravo od rečníckeho pultu. 

 

10. Vlajka obce sa nesmie používať poškodená ani zašpinená a nesmie sa zaväzovať do 

ružice.  

 

11. Vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušovania, pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie 

dotýkať zeme. 

 

12. Pri smútku sa vlajka obce vztyčuje na pol žrde. 

 

Čl. 5 

 Zástava obce Súlovce 

 

1. Zástava obce Súlovce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však 

nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. 

 

2. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý 

sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, 

alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). 

 

3. Zástavu obce Súlovce používa starosta o obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a 

oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na 

budovách v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. 

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. 

 

4. Zástavu obce môžu použiť politické strany a hnutia, spoločenské organizácie, súkromné 

firmy a iné právnické osoby i občania na výzdobu miestností určených na slávnostné 

zhromaždenia a pri pouličných sprievodoch a manifestáciách uskutočnených pri oslavách 

výročí významných dejateľov, alebo pri inej významnej udalosti spätej s históriou obce. 

 

5. Na spôsob použitia zástavy obce a zaobchádzania s ňou sa vzťahujú v primeranom 

rozsahu ustanovenia o používaní vlajky obce. 

 

6. Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie: 

 

Krátka zástava obce Súlovce je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. 

Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. 
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Koruhva obce Súlovce predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený 

k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. 
       

 

Znaková zástava  obce Súlovce má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti 

rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej 

plochy textilu. 

 

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“koruhva  obce Súlovce predstavuje spojenie koruhvy so 

znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.  

 

      Čl. 6 

                                           Symboly starostu obce 

 

     § 1 

  Štandarda starostu obce Súlovce 

 

1. Štandardu starostu obce používa starosta obce: 

a) ako svoj oficiálny symbol v svojej úradnej miestnosti, 

b) počas zasadnutí zastupiteľstva, 

c) počas rokovaní, ktoré vedie alebo, ktorých je účastný, 

d) pri prijatiach významných osobností, 

e) pri iných slávnostných príležitostiach (recepciách, banketoch a pod.), 

f) na ľavom blatníku služobného vozidla pri dôležitých cestách podľa vlastného 

rozhodnutia, pri prevoze oficiálnych významných osobností a hostí obce, 

g) pri iných vhodných oficiálnych príležitostiach, kde reprezentuje obec. 

 

2. Jeden kus reprezentačnej štandardy je umiestnený na stene v úradujúcej miestnosti 

starostu obce (ods. 1, písm. a) tohoto článku). 

 

3. Viacero prenosných kusov menšieho rozmeru je určených k použitiu podľa ods. 1, písm. 

b) až  g) tohoto článku. 

 

4. Štandarda starostu obce je výsostným symbolom osoby starostu obce. Pri jej použití 

neplatí zastupiteľnosť osoby starostu obce. Pokiaľ pri iných oficiálnych príležitostiach 

uvedených v ods. 1, písm. b) až g) vystupuje za osobu starostu ním poverený zástupca, 

nesmie používať štandardu starostu. 

 

 

 

Čl. 7 

Ochrana symbolov 

 

1. Symboly obce treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa 

používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania. 

 

2. Symboly, ktorých používanie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením prikáže 

starosta odstrániť tomu, kto symbol používa. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, keď  



 
  

 

3. predmety obsahujúce symboly niekto vyrába bez potrebného súhlasu (povolenia) napr. 

propagačné materiály, suveníry, odznaky, vlajky a pod. 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Za dôstojné a správne zaobchádzanie so všetkými symbolmi obce a za ich ochranu 

zodpovedá ten, kto ich použil. 

2. Kontrolu používania symbolov obce vykonávajú poslanci Obecného zastupiteľstva a 

starostom poverení pracovníci Obecného úradu. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Súlovciach dňa 20.10.2006 a nadobúda účinnosť od 1.1.2007 a platí na celom území 

obce. 

 

 

 

 

 

Vladimír Dubaj 

        Starosta obce Súlovce 

 

 

V Súlovciach 20.10.2006 

 

 

 
 

 

 

 

 


