VZN nadobudlo účinnosť dňa 09. 07. 2011
Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 13. 12. 2011
Snina 13. 12. 2011

Mestské zastupiteľstvo v Snine v zmysle § 1b, § 11 ods. 4 písm. g) a § 24 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
pre územie
mesta Snina toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 108/2011
o symboloch mesta Snina a ich používaní
v znení doplnku č. 1
(úplné znenie)

VZN bolo vyvesené dňa 24. 06. 2011, zvesené dňa 11. 07. 2011
Doplnok č. 1 bol zvesený dňa 29. 11. 2011; zvesený dňa 13. 12. 2011
Snina 13. 12. 2011

§1
Symboly mesta Snina
a
udeľovanie súhlasu na ich používanie
(1) Symboly mesta Snina sú:
a) erb mesta Snina,
b) vlajka mesta Snina,
c) pečať mesta Snina,
d) insígnie mesta Snina.
(2) Symboly mesta Snina (ďalej len “symboly mesta“) možno vyobrazovať, zhotovovať
a používať len spôsobom ustanoveným v tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Snina
o symboloch mesta Snina a ich používaní (ďalej len „VZN o symboloch mesta“).
(3) Farbami mesta sú žltá, zelená, biela.
(4) Právnické osoby zriadené alebo založené mestom Snina môžu používať symboly mesta
v súlade s týmto VZN; iné právnické a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len
s písomným súhlasom primátora mesta. Súhlas primátora sa vydáva na obdobie jedného
roka.
(5) Podkladom na udelenie súhlasu je písomná žiadosť doručená primátorovi mesta Snina
s uvedením presných podmienok použitia mestských symbolov vrátane grafického návrhu.
(6) Za udelenie súhlasu na použitie mestských symbolov môže mesto Snina požadovať finančnú
náhradu. O výške rozhoduje primátor mesta po prerokovaní s členmi mestskej rady.
(7) Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitie
mestských symbolov.
(8) Za správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ich používa.
§2
Erb mesta Snina
(1) Erb mesta Snina (ďalej len „erb mesta“) tvorí v zelenom štíte hámor so zlatým vodným
kolesom, strieborným žľabom, kladivom a nákovou (mesto Snina prijalo svoj erb uznesením
MsNV č. 6/1977 zo dňa 30. júna 1977).
(2) Erb mesta sa vyobrazuje farebne. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak to nie je
z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.
(3) Pri farebnom stvárnení erbu mesta možno zlatú farbu vodného kolesa nahradiť žltou farbou
a striebornú farbu žľabu, kladiva a nákovy možno nahradiť farbou bielou.
(4) Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie, alebo stvárnenie z kovu,
kameňa, keramického, či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu
erbu mesta.
(5) Vyobrazenie erbu mesta tvorí prílohu č. 1 VZN o symboloch mesta.

2

§3
Používanie erbu mesta Snina
(1) Erb mesta sú oprávnení používať:
a) primátor mesta Snina,
b) Mestské zastupiteľstvo mesta Snina,
c) mestská polícia,
d) Mestský úrad v Snine,
e) právnické osoby založené alebo zriadené mestom Snina,
f) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým primátor mesta Snina udelí súhlas.
(2) Erb mesta sa používa na:
a) označenie územia,
b) označenie budovy, ktorá je sídlom orgánov mesta Snina,
c) označenie rokovacích a zasadacích miestností orgánov mesta Snina a úradnej miestnosti
primátora mesta,
d) označenie miest, v ktorých mesto, prípadne aj s inými fyzickými alebo právnickými
osobami, organizuje pracovné, kultúrne, športové alebo iné podujatia,
e) pečati mesta Snina,
f) insígniách mesta Snina,
g) pamätných plaketách,
h) listinách a úradných pečiatkach,
i) označenie odevu príslušníkov mestskej polície a služobných áut mestskej polície,
j) označenie upomienkových a darčekových predmetov mesta,
k) iné účely, na ktoré bol udelený súhlas v zmysle § 1 tohto VZN o symboloch mesta.
(3) Športové kluby pôsobiace na území mesta Snina, ktorým bola poskytnutá dotácia v zmysle
príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina vo výške nad 1 000 € sú povinné
používať na reprezentačných dresoch svojho klubu erb mesta alebo pomenovanie mesta
(„Mesto Snina“). Zobrazenie erbu mesta a pomenovanie – názov mesta na dresoch
športových klubov nesmie byť rozmerovo menšie ako logá, resp. iné označenie ďalších
subjektov (právnických a fyzických osôb).
§4
Vlajka mesta Snina
(1) Vlajka mesta Snina (ďalej len „vlajka mesta“) sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – žltého,
zeleného a bieleho, usporiadaného nad sebou. Je ukončená lastovičím chvostom siahajúcim
do jednej tretiny jej dĺžky. Pomer strán mestskej vlajky je 2:3.
(2) Vyobrazenie vlajky mesta tvorí prílohu č. 1 tohto VZN o symboloch mesta.
§5
Používanie vlajky mesta Snina
(1) Vlajku mesta Snina používa primátor mesta Snina a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru. Mestskou vlajkou sa
označuje budova, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadacia miestnosť mestského
zastupiteľstva, úradná miestnosť primátora mesta a obradná miestnosť.
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(2) Vlajka mesta sa môže používať aj vo forme mestskej zástavy a je vždy spojená so žrďou.
Vzájomný pomer šírky a dĺžky zástavy mesta sa ustanovuje tak, že dĺžka zástavy mesta
nepresahuje trojnásobok jej šírky.
(3) Ak sa spolu s mestskou vlajkou vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
(4) Na vlajke mesta, ani na jej stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia,
stuhy a pod.
(5) Vlajka mesta sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne.
(6) Ak sa vlajka mesta použije v slávnostnom sprievode pri oficiálnej príležitosti, musí sa niesť
v čele sprievodu tých, ktorí reprezentujú mesto.
(7) Vlajka mesta sa nesmie používať v poškodenom alebo zničenom stave.
(8) Za zaobchádzanie s mestskou vlajkou a mestskou zástavou zodpovedá ten, kto ju použil
alebo používa.
§6
Pečať mesta Snina a jej používanie
(1) Pečať mesta Snina (ďalej len „pečať mesta“) je okrúhla, tvorí ju erb mesta. Okolo erbu
v hornej časti je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) „MESTO SNINA“. Začiatok
a koniec kruhopisu je označený hviezdičkou. Priemer pečate mesta je 36 mm.
(2) Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako je udelenie čestného občianstva
mesta a ceny mesta, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
(3) Pečať mesta uchováva útvar primátora.
§7
Insígnie mesta Snina
(1) Ďalším symbolom mesta sú insígnie mesta Snina (ďalej len „insígnie mesta).
(2) Insígnie mesta pozostávajú z medaily, na ktorej je erb mesta s nápisom „MESTO SNINA“
a z ohniviek v tvare štvorlístka tvoriacich reťaz.
(3) Insígnie mesta uchováva matričný úrad.
(4) Insígnie mesta používa primátor mesta, jeho zástupca alebo primátorom poverení poslanci
pri slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
oficiálnych návštevách, obradoch a pod.
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Symboly mesta Snina sú registrované v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorého
agendu spravuje Ministerstvo vnútra SR pod signatúrou HR: S-9/1991.
(2) Kontrolu dodržiavania VZN o symboloch mesta vykonávajú primátor mesta, poslanci
mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu, príslušníci mestskej polície, hlavný
kontrolór.
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(3) Úmyselné poškodenie, zneužitie alebo zneváženie symbolov mesta je porušením tohto VZN
a priestupkom v zmysle § 42 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
(4) Za porušenie tohto VZN môže mesto uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(5) Všeobecne záväzne nariadenie o symboloch mesta aj ich používaní bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 23. 06. 2011, uznesením číslo 55/2011.
(6) VZN o symboloch mesta nadobúda účinnosť dňa 09. 07. 2011.
(7) Účinnosťou tohto VZN o symboloch mesta a ich používaní sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Snina č. 32/1995 o mestských symboloch a ich používaní zo dňa 26. 10.
1995.
(8) Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 108/2011 o symboloch
mesta Snina a ich používaní nadobúda účinnosť 13. 12. 2011.

Snina 9. mája 2011
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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