VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O SYMBOLOCH MESTA, ICH POUŢITÍ A OCHRANE
Číslo: 6/2007
V znení novely č. 26/2008

Piešťany 4.7.2007

Podľa §6 ods.1, §11 ods.4 písm.p a § 24 ods.1 písm.b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na tomto
Všeobecne záväznom nariadení Mesta Piešťany o symboloch mesta, ich použití a ochrane.
Čl. 1.
SYMBOLY MESTA PIEŠŤANY
1. Symboly mesta sú:
a) erb Mesta Piešťany
b) vlajka Mesta Piešťany
c) pečať Mesta Piešťany
2. Primátor používa aj :
- insígnie primátora
- štandardu primátora.
3. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu
používať symboly mesta, okrem pečate, len s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora,
za podmienok uvedených v udelenom súhlase a v tomto všeobecne záväznom nariadení. Pečať
mesta Piešťany je oprávnené používať výlučne Mesto Piešťany.
4. Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta,
zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora.
5. Primátor mesta uchováva vlajku mesta a pečať mesta.
Čl. 2.
ERB MESTA PIEŠŤANY
1. Erb mesta Piešťany tvorí štít s figúrou barlolámača.
Štít je modrý, figúra biela, vlasy a barla sú žlté.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
3. Právo použiť a používať erb mesta je viazané na predchádzajúci písomný súhlas primátora.
Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka, okrem právnických osôb zriadených
alebo založených mestom a právnických osôb s majetkovou účasťou mesta, ktorým sa súhlas
vydáva na dobu neurčitú. Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti
účel, spôsob a dobu používania vyobrazenia erbu.
4. Erb mesta Piešťany sa používa najmä :
a) na insígniách primátora mesta,

b) na plakete mesta Piešťany,
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Piešťany, ceny mesta Piešťany a ceny
primátora mesta Piešťany,
d) na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Piešťanoch,
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia mesta,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
g) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva ako aj zamestnancov Mesta Piešťany,
h) na rovnošatách zamestnancov Mestskej polície mesta Piešťany,
i) na označenie vozidiel Mestskej polície mesta Piešťany,
j) v zmysle zapísanej ochrannej známky – albumy, atlasy, karty, brožúry, formuláre, kancelárske
potreby, listový papier, mapy, tlačoviny, propagačné materiály, kalendáre, plagáty, časopisy,
pečiatky.
5. Erb mesta na listinách a úradných pečiatkach používajú
a) primátor mesta
b) orgány mestského zastupiteľstva
6. Mesto používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
7. Za erb mesta sa považuje aj jeho napodobenina v čierno-bielom prevedení, vyobrazením
zodpovedajúca erbu mesta Piešťany, uvedená v prílohe 3 všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 3.
VLAJKA MESTA PIEŠŤANY A FARBY MESTA PIEŠŤANY
1. Farby mesta Piešťany sú žltá, modrá a biela
2. Vlajku mesta Piešťany tvorí šesť rovnakých pruhov v poradí žltá, modrá, biela, žltá,
modrá, biela pričom žltá farba začína z hora. Jej rozmery sú v pomere strán 2 : 3 a je ukončená
lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.
3. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta Piešťany tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
4. Vlajku mesta používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach mestského príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých
sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Právo použiť vlajku mesta je viazané na predchádzajúci písomný súhlas primátora, ktorý
primátor môže udeliť na oficiálne príležitosti alebo medzinárodné spoločenské, kultúrne,
športové alebo iné podujatia organizované žiadateľom v spolupráci s Mestom Piešťany alebo za
účelom vhodnej propagácie mesta Piešťany. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1
roka, okrem právnických osôb zriadených alebo založených mestom a právnických osôb
s majetkovou účasťou mesta, ktorým sa súhlas vydáva na dobu neurčitú. Záujemca o použitie
vlajky mesta uvedie v písomnej žiadosti účel, spôsob a dobu použitia .

Výzvu alebo súhlas na použitie vlajky vydáva primátor písomne, ktorý zároveň určí spôsob a
trvanie výzdoby.
5. Vlajka mesta Piešťany sa môže používať aj vo verejných sprievodoch, pri príležitostnej
vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti a pri slávnostnej výzdobe
mesta.
6. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v
rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
7. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená, nesmie sa zväzovať do ružice a dotýkať
zeme,
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný
závoj a pod.
c) pri vodorovnom umiestnení je žltá farba vždy hore,
d) pri zvislom umiestnení je žltá farba vždy vľavo z čelného pohľadu,
e) na stožiari okrem vlajky mesta nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka.
8. Obdobnými pravidlami ako používanie vlajky sa riadi aj používanie zástavy Mesta Piešťany.
Čl. 4.
PEČAŤ MESTA PIEŠŤANY
1. Pečať mesta Piešťany tvorí erb mesta s kruhopisom „MESTO PIEŠŤANY“ umiestneným v
dolnej časti kruhu.
2. Pečať mesta uchováva primátor mesta.
3. Pečať mesta sa používa najmä :
a) na pečatenie vybraných listín a dokumentov
b) na listine o udelení čestného občianstva Mesta Piešťany
c) v ďalších prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom.
Čl. 5.
INSÍGNIE PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY
1. Insígnie primátora mesta Piešťany tvorí reťaz s erbom mesta a štátnym znakom Slovenskej
republiky.
2. Insígnie primátora mesta sa používajú najmä :
a) pri slávnostných príležitostiach,
b) pri spoločenských aktoch,
c) pri udeľovaní ceny mesta Piešťany a ceny primátora mesta,
d) v ďalších prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom.

Čl. 6.
ŠTANDARDA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY
1. Štandardu primátora tvorí erb mesta, premietnutý na textil v tvare obdĺžnika olemovaný
lemom v mestských farbách (žltá, modrá, biela) pričom pomer výšky a šírky štandardy je totožný
s pomerom výšky a šírky erbu.
2. Štandardu primátora mesta Piešťany uchováva primátor mesta.
3. O použití štandardy primátora mesta Piešťany rozhoduje primátor alebo mestské
zastupiteľstvo.
Čl. 7.
OCHRANA SYMBOLOV MESTA PIEŠŤANY
1. Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Každý je povinný
správať sa tak, aby nepoškodzoval, nezneužíval a neznevažoval symboly mesta.
2. Za správne používanie symbolov mesta a za ich ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa na základe písomného súhlasu primátora.
3. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný kontrolór
v súlade s ust.§18d, ods.1 zák. č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Primátor mesta môže zrušiť udelený súhlas s použitím symbolov mesta, ak ich žiadateľ
používa v rozpore s podmienkami uvedenými v udelenom súhlase.
5. Poškodenie, zneužitie alebo zneváženie symbolov mesta, 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.
6. Primátor Mesta Piešťany 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.
Čl. 8.
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany sa uznieslo mestské zastupiteľstvo na
svojom riadnom zasadnutí dňa 29. júna 2007 uznesením č. 101/2007.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 26/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
6/2007 bolo schválené uznesením MsZ č. 246/2008 dňa 11.12.2008 a nadobudlo účinnosť dňa
01.01.2009.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany nadobúda účinnosť dňom 24.7.2007.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
mesta č.20/1992.
Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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