VZN
o používaní a ochrane symbolov mesta Veľké Kapušany

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch na základe § 6 a § 11 ods.4
písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 30 štatútu mesta v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o používaní a ochrane symbolov mesta Veľké Kapušany.
§1
Úvodné ustanovenia
1./ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ stanovuje kto a za
akých podmienok môže použiť a používať symboly mesta, kto zodpovedá za ich
použitie a ochranu a stanovuje dohľad nad dodržiavaním nariadenia a určuje pokuty
za nesprávne a neoprávnené použitie symbolov.
2./ Symboly mesta Veľké Kapušany sú erb, vlajka a pečať.
§2
Erb mesta Veľké Kapušany
1./ Erb mesta vyplýva z odporúčania heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR:
v červenom štíte pod dvoma zlatými krížikmi zlatý polmesiac a hviezda.
2./ Erb sa vyobrazuje farebne. Farbami mesta sú: červená a žltá.
3./ Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie
z kovu, dreva, kameňa, z keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením
zodpovedá vyobrazeniu erbu.
§3
Používanie erbu
1./ Erb mesta sa používa:
a/ na pečatidle mesta
b/ na insígniách primátora,
c/ na listinách o udelení čestného občianstva, ceny mesta a uznaniach mesta,
d/ na budovách, kde má sídlo mestský úrad a mestská polícia,
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f/ na označenie územia, resp. katastrálneho územia mesta,
g/ v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
h/ na preukazoch poslancov mesta ako aj zamestnancov mesta,
i/ na rovnošatách príslušníkov mestskej polície,
j/ na označenie vozidiel mesta a mestskej polície.
2./ Erb mesta Veľké Kapušany na listinách a úradných okrúhlych pečiatkách používajú:
a/ orgány mesta,
b/ iné orgány, ktoré určí mestské zastupiteľstvo.
3./ Listiny a úradné okrúhle pečiatky s erbom mesta sa ďalej používajú vtedy, ak listina
obsahuje nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie orgánov mesta. Nepoužíva sa pri
výkone prenesenej štátnej správy.
4./ Erb mesta sa môže používať iba spôsobom ustanoveným štatútom mesta a týmto
VZN.
§4
Povolenie používať alebo použiť erb
1./ Povolenie na použitie erbu mesta Veľké Kapušany pre právnické a fyzické osoby
a na účely , ktoré nie sú vymedzené v § 3 tohto VZN na návrh referátu
administratívno-organizačného a správneho vydáva rozhodnutím primátor mesta.
2./ Podkladom pre udelenie súhlasu je písomná žiadosť doručená MsÚ s uvedením
presných podmienok použitia erbu, prípadne aj s grafickým návrhom.
3./ Erb mesta Veľké Kapušany možno na základe rozhodnutia primátora mesta použiť
na výzdobných a propagačných prostriedkoch, suveníroch, odznakoch,
pohľadniciach a pod., ktoré neslúžia komerčným účelom.
4./ Na použitie erbu mesta na komerčné účely v odôvodnených prípadoch dáva súhlas
primátor mesta za finančnú náhradu s početným a časovým obmedzením.
5./ V povolení na používanie erbu sa určí spôsob, rozsah, doba používania alebo
použitia erbu ako aj ďalšie podmienky. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté.
6./ Erb mesta sa zakazuje používať nevhodne, neprimeraným spôsobom, ktorým by sa
prejavovala neúcta k tomuto symbolu, za dôstojné zaobchádzanie s erbom mesta
a za jeho ochranu zodpovedá ten, kto ho používa alebo použil.
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Vlajka mesta Veľké Kapušany
1./ Vlajka mesta je delená na dve polia, raz zvislo a raz vodorovne. V hornej časti je žltá
a červená farba a v dolnej časti je červená a žltá farba. Vlajka je ukončená
tzv.lastovičím chvostom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky.
2./ Vlajku mesta sú oprávnené používať orgány samosprávy mesta. Iné organizácie
a občania môžu pri slávnostných príležitostiach používať zástavy, utvorené podľa
vlajky mesta.
3./ Vlajka mesta /zástava/ sa verejne vztyčuje na stožiaroch, budovách a verejných
priestranstvách pri slávnostných príležitostiach miestneho významu a to vždy vedľa
zástavy Slovenskej republiky, ktorá sa vztýči na ľavom stožiari z čelného pohľadu.
4./ V prípade používania vlajky Európskej únie v prítomnosti štátnej vlajky SR a vlajky
mesta sa používajú tak, že štátna vlajka Slovenskej republiky sa vztyčuje uprostred,
vľavo od štátnej vlajky SR, z čelného pohľadu, sa vztyčuje vlajka Európskej únie
a vpravo od štátnej vlajky Slovenskej republiky, z čelného pohľadu, sa vztyčuje vlajka
mesta.
5./ Vlajka sa môže použiť aj vo verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe verejných
miestností, siení, pričom musí byť zároveň na čelnom mieste použitá slovenská
zástava.
6./ Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a/ vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať
do ružice,
b/ na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,
kytica, smútočný závoj a pod.
§6
Pečať mesta
1./ Pečať mesta Veľké Kapušany tvorí erb mesta Veľké Kapušany s hrubopisom
„COPUS VEĽKÉ KAPUŠANY“.
2./ Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného
občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
3./ Pečať uschováva primátor mesta.
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Ochrana mestských symbolov
1./ Symboly mesta 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./ Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané alebo znevažujúce používanie
symbolov je zakázané a sankcionované.
3./ Symboly, ktorých používanie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením prikáže
mestský úrad odstrániť tomu, kto symbol používa. Rovnako sa postupuje aj
v prípadoch, keď predmety obsahujúce symboly niekto vyrába bez potrebného
súhlasu /povolenia/ napr. propagačné materiály, suveníry, odznaky, vlajočky atď.
§8
Sankcie
1./ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť fyzickej osobe pokutu podľa
§ 42 ods.1 písm. a/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
Právnickej osobe možno uložiť pokutu podľa § 14 ods.1 zák.č. 63/1993 Z.z. o
štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v platnom znení.
2./ Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
3./ Pokutu možno uložiť do dvoch rokov, keď sa úrad dozvedel o tom, kto sa porušenia
dopustil.
4./ Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v platnom znení.
§9
Dohľad
Dohľad na dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva mestský úrad, mestská
polícia a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v rámci dohľadu upozorňujú na zistené
nedostatky a požadujú ich odstránenie.
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Spoločné a záverečné ustanovenia
1./ Pre používanie symbolov mesta Veľké Kapušany platia ustanovenia zákona
č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používanie
platnom znení, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak.
2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie je schválené v mestskom zastupiteľstve
dňa 14.10.2004 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia
t.j. 29.10.2004.
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