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Obec Buzitka na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
so Štatútom obce Buzitka
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O POUŽÍVANÍ A OCHRANE
OBECNÝCH SYMBOLOV
OBCE BUZITKA

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vymedziť
podrobnejšiu úpravu používania obecných symbolov, výšku poplatkov za ich
používanie, sankcie za ich neoprávnené alebo nesprávne používanie a spôsob
ich ochrany.
2) Obecné symboly, ktorými sú erb, vlajka a pečať je možné vyobrazovať a
používať len spôsobom uvedeným v tomto VZN.
3) Okrem obecných symbolov Obec Buzitka (ďalej len „obec“) používa
v komunikácii smerom navonok aj obecné farby, pričom farbami obce sú
červená, biela a zlatá (žltá).
Článok 2
Popis obecných symbolov
Erb obce Buzitka
1) Erb obce tvorí päťlistá ratolesť striedavých dubových listov - v červenom štíte
zo strieborného srdca vyrastajúca päťlistá zlatá ratolesť.
2) Erb sa vyobrazuje farebne. Za obecný erb sa považuje aj jeho jednofarebné,
čiernobiele a grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa,
z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá
ustanoveniam ods. 3 tohto článku VZN.
3) Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
Článok 3
Pečať obce Buzitka
1) Obecnú pečať tvorí v strede vyobrazenie erbu obce Buzitka s rubopisom
„OBEC BUZITKA“.
2) Vyobrazenie pečate obce, okrúhlej pečiatky a kruhopisov je v prílohe č. 2
tohto VZN.
3) Na prenesený výkon štátnej správy a na rozhodnutia alebo osvedčenia
dôležitých skutočností alebo oprávnení samosprávy obce, kde je to
predpísané, sa používa pečiatka s kruhopisom „SLOVENSKÁ REPUBLIKA –
OBEC BUZITKA“.
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Článok 4
Vlajka obce Buzitka
1) Vlajku obce Buzitka tvoria 3 farby – červená, biela a žltá. Vlajka obce
pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov v 1/6 žltej farby, 1/6 červenej farby,
1/6 bielej farby a 3/6 červenej farby. Vlajka má pomer strán 2.3 a ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
2) Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 3 tohto VZN.
POUŽITIE OBECNÝCH SYMBOLOV
Článok 5
Použitie erbu obce
1) Erb obce používajú:
a) orgány obce,
b) právnické osoby zriadené alebo založené obcou,
c) iné právnické alebo fyzické osoby.
2) Subjekty oprávnené k používaniu obecného erbu sú bezpodmienečne povinné
dodržiavať všetky podmienky určené k jeho zobrazeniu v zmysle tohto VZN a
písomne vydaného povolenia.
3) Obecný erb sa môže používať len v prípadoch, keď nie je predpísané
používanie štátneho znaku Slovenskej republiky, ak to vyžaduje povaha veci a
ak jeho použitie nevzbudí dojem zneužitia obecných symbolov.
4) Obecný erb sa používa podľa ods. 5 až 8 tohto článku VZN samostatne v
zmysle § 1b ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
5) Samostatné použitie erbu je povolené iba:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu, pokiaľ existujú,
c) na pečiatkach a razidlách,
d) v záhlaví dokumentov, listín a písomností vystavovaných starostom obce,
e) pri slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad udeľovanie čestného
občianstva, pamätného listu, čestného uznania a pod.,
f) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov obce, obecného
hasičského zboru a obecnej polície, ak je zriadená,
g) na budove, ktorá je sídlom orgánov obce a na budove, ktorá je sídlom
obecného hasičského zboru a obecnej polície,
h) na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva a príslušníkov obecného
hasičského zboru a obecnej polície,
i) na rovnošatách príslušníkov obecného hasičského zboru a obecnej polície,
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j) na označenie motorových vozidiel obecného hasičského zboru a obecnej
polície,
k) na označenie katastrálneho územia obce, ucelených častí lesného, resp.
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré sú majetkom obce bez ohľadu
na to, v akom katastrálnom území ležia, na predmetoch zadávaných do
výroby obcou.
6) Iné použitie erbu obce Buzitka je možné iba so súhlasom starostky obce a v
kontexte výnimočnej situácie (napríklad podujatia či materiály, ktoré majú
významný reprezentatívny charakter pre inštitút starostky obce alebo pre
inštitút obce).
7) Subjekty uvedené v ods. 1 písm. c) tohto článku sú povinné písomne požiadať
starostku obce o súhlas k použitiu erbu obce v zmysle ods. 6 tohto VZN.
Článok 6
Použitie obecnej pečate a okrúhlych pečiatok
1) Obecnú pečať používa starostka a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných
príležitostiach – udelenie čestného občianstva obce, pečatenie významných
listín, dokumentov a pod.
2) Okrúhle pečiatky sa používajú v prípadoch, keď nie je predpísané použitie
okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky – na rozhodnutia
alebo osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnení samosprávy obce.
Článok 7
Použitie obecnej vlajky a obecnej zástavy
1) Obecnú vlajku a zástavu používa starostka obce a obecné zastupiteľstvo pri
slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, resp. štátneho alebo
medzinárodného charakteru.
2) Iné subjekty ako uvedené v ods. 1 tohto článku VZN, môžu používať obecnú
vlajku a zástavu pri slávnostných príležitostiach spôsobom určeným v tomto
VZN.
3) Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar pomaly a dôstojne, pri
snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie obecnej vlajky na stožiar sa
vykonáva pomocou lanka.
4) 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.
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5) Ak sa spolu s obecnou vlajkou vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky
a vlajka Európskej únie, umiestni sa vždy vedľa vlajky Slovenskej republiky
a vlajky Európskej únie, ktorým treba zachovať prednostné predpísané
postavenie v zmysle zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej
republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
6) Obecná vlajka alebo zástava sú trvale umiestnené na budove , ktorá je sídlom
orgánov obce, v zasadacej miestnosti Obecného zastupiteľstva v Buzitke
a v úradnej miestnosti starostky obce.
7) Prechodne sa obecná vlajka alebo zástava vztyčuje alebo vyvesuje na
budovách a verejných priestranstvách pri slávnostných príležitostiach najmä
miestneho významu, a to vždy vedľa vlajky Slovenskej republiky a vlajky
Európskej únie, ktorým treba zachovať prednostné predpísané postavenie
v zmysle zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a
ich používaní v znení neskorších predpisov.
8) Pri používaní a vyvesovaní obecnej vlajky a zástavy musia byť dodržiavané
nasledovné pravidlá:
a. obecná vlajka a obecná zástava nesmú byť poškodené, zašpinené a
nesmú sa zväzovať do ružice,
b. na obecnej vlajke a zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz,
znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
Pre umiestnenie obecnej zástavy, zástavy Slovenskej republiky a zástavy Európskej
únie sa primerane použijú ustanovenia ods. 5 a 6 tohto článku.
9) Obecná zástava sa môže používať aj vo verejných sprievodoch alebo na trvalú
alebo príležitostnú vnútornú výzdobu miestností a siení prístupných
verejnosti.
10) 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 používaní v znení
neskorších predpisov.
Článok 8
Použitie symbolov starostu obce
1) Obecné insígnie používa na pôde obce starostka obce alebo obecným
zastupiteľstvom schválení poslanci pri slávnostných príležitostiach,
slávnostných zasadnutiach obecného zastupiteľstva, oficiálnych návštevách,
obradoch a pod. Na pôde mimo obce používa obecné insígnie starostka obce
alebo ňou poverení poslanci obecného zastupiteľstva, na vyjadrenie symbolu
štatutárnej reprezentácie obce pri slávnostných príležitostiach, oficiálnych
ceremoniáloch a pod.
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2) Štandarda starostu sa používa iba na pôde obce pri slávnostných
príležitostiach na vyjadrenie symbolu funkcie starostu obce, prípadne aj na
označenie jeho sídla.
3) Iné subjekty ako uvedené v ods. 1 tohto článku VZN nesmú používať symboly
starostu obce.
Ochrana obecných symbolov
Článok 9
Všeobecné ustanovenia
1) Obecným symbolom prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí
byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, zneváženiu,
neoprávnenému, nevhodnému alebo neprimeranému používaniu.
2) Podrobnosti o spôsobe používania obecných symbolov v konkrétnych
prípadoch určuje starostka obce, ktorá udeľuje aj súhlas na rozmnožovanie a
iné rozširovanie obecných symbolov.
3) Za správne zaobchádzanie s obecnými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá
právnická alebo fyzická osoba, ktorá ich použila alebo používa.
4) Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne
použitých obecných symbolov na vlastné náklady.
Článok 10
Poplatky a sankcie
1) Po súhlase starostky obce sa použitie erbu osobami podľa čl. 6 ods.1 písm. c)
spoplatňuje sumou 16,60 € na jednu príležitosť a deň. Uvedená suma je
príjmom obecného rozpočtu.
2) Ak používa 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.
3) Právnickej osobe, ktorá používa obecné symboly v rozpore s týmto VZN,
môže starostka obce uložiť pokutu do výšky 1 659,70 €.
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Článok 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Subjekty, ktoré doposiaľ používali obecné symboly podľa predchádzajúcej
právnej úpravy, uvedú v lehote do 4 mesiacov od účinnosti tohto VZN do
súladu používanie obecných symbolov s týmto VZN.
2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Buzitke dňa 21.09.2011.
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli Obce Buzitka.
4) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poverení zamestnanci obce,
c) kultúrna komisia.

................................................
Helena Ševčíková
Starostka obce
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PRÍLOHA č.
1

Erb obce Buzitka
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PRÍLOHA č. 2

Pečať obce Buzitka
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PRĹOHA č. 3

Vlajka obce Buzitka
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