
 
 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2015  
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Poľov v zmysle ustanovení §  6 ods. 1   
 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 
§ 14 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov, a Odporučením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203-
2005/06626, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie 
budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy prijalo toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o symboloch Mestskej časti Košice - Poľov 
 

§ 1 
Predmet 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje erb a vlajku Mestskej časti  
Košice - Poľov (ďalej len MČ) a stanovuje podmienky používania symbolov MČ, spôsob    
ich ochrany a zodpovednosť za ich použitie. 

 
§ 2 

Popis erbu a vlajky MČ 
1. Erb Poľova má červený podklad, na ktorom je v strede erbu umiestnená palma zlatej farby 

zobrazená aj s koreňmi. Z ľavej strany stojí k palme otočený zajac na zadných nohách a 
z pravej strany pes, rovnako stojaci na zadných nohách. Grafické vyobrazenie erbu tvorí 
prílohu č. 1 tohto VZN. 

2. Erb MČ sa vyobrazuje v súlade s grafickým vyobrazením farebne. Za erb MČ sa považuje 
aj jeho čiernobiele, modré alebo zlaté grafické vyobrazenie alebo jeho vyhotovenie z   
prírodného alebo iného materiálu, ak je v súlade s grafickým vyobrazením uvedeným v  
prílohe č. 1 tohto VZN. 

3. Vlajka MČ má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto 
– modro delená, vejúca časť pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov zlatého, strieborného a 
červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, 
siahajúcimi do tretiny jej listu. Grafické vyobrazenie vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. 

  
§ 3 

Používanie erbu MČ 
1. MČ označuje erbom najmä: 

a)  budovu, ktorá je sídlom Miestneho úradu MČ, 
b)  zasadaciu miestnosť a miestneho zastupiteľstva, 
c)  úradnú miestnosť starostu MČ, 
d)  insígnie mestskej časti, 
e)  prevádzkové motorové vozidlá MČ, 
f)  úradné tabule MČ,  
g)  preukazy poslancov MČ a pracovníkov miestneho úradu, 
h)  webovú stránku MČ.  

2. Úradná pečiatka s erbom MČ sa používa v prípade, ak listina obsahuje nariadenie,     
uznesenie alebo rozhodnutie orgánov mestskej časti a pri výkone samosprávnej  



pôsobnosti mestskej časti. Nepoužíva sa pri výkone prenesenej štátnej správy.  
Erb MČ sa používa aj na bežnej úradnej korešpondencii MČ a Miestneho úradu MČ. 

3. Erb MČ možno používať aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch, periodikách    
vydávaných MČ, suveníroch, resp. na iných reklamných a propagačných materiáloch   
súvisiacich s prezentáciou MČ. 

4. Erb MČ môžu právnické a fyzické osoby používať len so súhlasom starostu MČ.    
Podkladom pre súhlas je písomná žiadosť s uvedením presných podmienok a spôsob 
použitia erbu. V súhlase na používanie erbu sa určí spôsob, účel, rozsah, doba jeho 
používania, ako aj ďalšie podmienky. V prípade používania erbu MČ v rozpore so 
stanovenými podmienkami, starosta MČ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 

5. Erb sa môže použiť iba spôsobom zodpovedajúcim jeho postaveniu ako symbolu mestskej  
časti. Za dôstojné zaobchádzanie s erbom a za jeho ochranu zodpovedá ten, kto ho  
používa. 

§ 4 
Používanie vlajky MČ 

1. Vlajka MČ sa používa pri oficiálnych príležitostiach, a to vyvesením na budove, kde sídli   
Miestny úrad MČ, prípadne v miestnosti, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Pokyn na 
použitie vlajky dáva starosta MČ, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie vlajkovej výzdoby. 
Vlajka sa môže použiť aj pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností, ktoré sú prístupné 
verejnosti. 

2. Pri používaní vlajky MČ, štátnej vlajky SR a vlajky Európskej únie, tieto sú umiestnené 
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa umiestňuje v strede, vľavo od nej z 
čelného pohľadu vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky z čelného pohľadu vlajka 
MČ. 

§ 5 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Erb a vlajku MČ treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako symboly mesta Košice a štátne   
symboly. 

2. Používať ich možno len spôsobom upraveným týmto VZN. Každé neoprávnené, nevhodné     
alebo znevažujúce používanie symbolov MČ je zakázané a sankcionované. 

3. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou bude kvalifikované ako    
priestupok podľa ustanovenia § 42 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení        
neskorších predpisov. 

4. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta uložiť právnickej osobe alebo fyzickej       
osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 23 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov . 

5. Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Poľov dňa 18.12.2015   
uznesením č. 92 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 

 
 

                ........................................ 
Vyvesené: 19.12.2015                        Ing. Ladislav Brada 
Zvesené:    04.01.2016        starosta MČ Košice – Poľov 
Účinnosť:  04.01.2016                                     v.r. 



Príloha č. 1: Grafické vyobrazenie erbu mestskej časti Košice - Poľov 
 
 

 
 
 

 

 

 



Príloha č. 2: Grafické vyobrazenie vlajky mestskej časti Košice - Poľov 

 

 

 

 

 


