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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa § 14 ods. 3 písm. a) a  l)  
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  neskorších predpisov  a  § 1b,  § 6 
zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  ustanovuje  
toto  
 

 
V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e 

č. 24/2015  
o symboloch Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  

  
 

§ 1 
Predmet  

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa (ďalej len „nariadenie“)  sa ustanovuje 

vyobrazenie, opis a používanie symbolov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
2. Symbolmi Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP sú  

a) erb mestskej časti 
b) vlajka mestskej časti.  

3. Každý ma zachovávať úctu k symbolom mestskej časti.   
 
 

§ 2 
Vyobrazenie erbu mestskej časti  

 
1. Erb mestskej časti je v modrom štíte zlatý hrabový trojlist. Grafické vyobrazenie erbu 

mestskej časti tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia.  
2. Erb Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP je zapísaný v Heraldickom registri 

Slovenskej republiky pod signatúrou K- 283/2008.  
3. Erb mestskej časti sa vyobrazuje v súlade s grafickým vyobrazením farebne. Za erb 

mestskej časti sa považuje aj jeho jednofarebná podoba alebo jeho vyhotovenie 
z prírodného alebo iného materiálu, ak je v súlade s grafickým vyobrazením 
uvedeným v prílohe č. 1 tohto nariadenia.  

 
 

§ 3  
Popis vlajky mestskej časti  

 
1. Vlajka mestskej časti má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého 

žrďová časť je žlto – modro delená, vejúca časť pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov 
modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  

2. Grafické vyobrazenie vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.  
 



§ 4 
Používanie erbu mestskej časti  

 
1. Erb Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP sa používa:  

a) na budove, v ktorej má sídlo starosta a miestny úrad, 
b) v rokovacích a zasadacích miestnostiach orgánov mestskej časti, 
c) na úradnej okrúhlej pečiatke mestskej časti, 
d) na budovách rozpočtových a príspevkových organizácií a zariadeniach mestskej časti, 
e) na podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou, 
f) na propagačných predmetoch vydávaných mestskou časťou, 
g) na oceneniach udeľovaných mestskou časťou, 
h) na úradných a informačných tabuliach a webovej stránke mestskej časti, 
i) na preukazoch, na prevádzkovom vozidle mestskej časti 

2. Úradné listiny a pečiatky s erbom sa používajú spravidla vtedy, ak listina obsahuje 
nariadenie, uznesenie, stanovisko, osvedčenie alebo rozhodnutie orgánov mestskej časti 
a pri výkone samosprávnej pôsobnosti. Nepoužívajú sa v bežnom úradnom písomnom 
styku a pri prenesenom výkone štátnej správy.  

3. Erb mestskej časti možno používať aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch 
mestskej časti a na periodikách vydávaných mestskou časťou.   

4. Erb mestskej časti môžu tiež používať právnické osoby zriadené alebo založené 
mestskou časťou. Iné právnické a fyzické osoby môžu používať erb mestskej časti len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu mestskej časti.  

5. V písomnom súhlase na používanie erbu mestskej časti sa určí spôsob, účel, rozsah, 
doba používania, prípadne ďalšie podmienky. Starosta mestskej časti môže tento súhlas 
kedykoľvek odvolať ak sa zistí, že používanie erbu je v rozpore s podmienkami 
vydaného súhlasu.  

6. Za ochranu erbu mestskej časti a jeho správne zaobchádzanie zodpovedá tá fyzická 
a právnická osoba, ktorá ho používa. Každý je zodpovedný na výzvu mestskej časti 
bezodkladne odstrániť nesprávne vyobrazenie alebo neopránené používanie erbu 
mestskej časti.  

 
 

§ 5  
Používanie vlajky mestskej časti  

 
1. Vlajkou mestskej časti sa označuje budova, v ktorej sídlia orgány mestskej časti, 

zasadacia miestnosť miestneho zastupiteľstva a úradná miestnosť starostu mestskej časti. 
Za ochranu erbu mestskej časti a jeho správne zaobchádzanie zodpovedá tá fyzická 
a právnická osoba, ktorá ho používa.  

2. Každý je zodpovedný na výzvu mestskej časti bezodkladne odstrániť nesprávne 
vyobrazenie alebo neoprávnené používanie erbu mestskej časti.  

3. Vlajku mestskej časti používajú orgány mestskej časti pri oficiálnych príležitostiach 
mestského významu alebo oficiálnej príležitosti mestskej časti. Výzvu na použitie vlajky 
mestskej časti vydáva starosta mestskej časti, pričom uvedie dôvod a dobu trvania 
vlajkovej výzdoby.  

4. Pri súčasnom použití vlajky mestskej časti so štátnou vlajkou, umiestnia sa vedľa seba 
v rovnakej výške, pričom štátna vlajka Slovenskej republiky sa umiestni z čelného 
pohľadu vľavo. 

5. Ak sa pri výzdobe používa vlajka mestskej časti, štátna vlajka Slovenskej republiky 
a vlajka Európskej únie, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna 



vlajka Slovenskej republiky sa umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu 
vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky Slovenskej republiky z čelného pohľadu 
vlajka mestskej časti.  

6. Vlajka mestskej časti sa nesmie používať v poškodenom alebo znečistenom stave 
a nesmie sa dotýkať zeme. Na vlajke mestskej časti nesmie byť žiadny text, obraz ani 
akékoľvek vyobrazenie.   

 
 

§ 6  
Zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti   

 
1. Na území mestskej časti možno používať symboly mestskej časti len spôsobom 

upraveným týmto všeobecne záväzným nariadením. 
2. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti a za ich ochranu zodpovedá ten, 

kto ich použil.  
3. Používanie symbolov mestskej časti, ktoré by bolo neoprávnené, nevhodné, 

neprimerané, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom, alebo by bolo 
v rozpore s týmto nariadením, je zakázané a môže byť sankcionované.  

 
 

§ 7  
Sankcie    

 
1. Porušenie alebo nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia bude 

postihované podľa ustanovenia § 42 ods. 1 písm. a) a ods. 2 alebo § 46 zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov . 

2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou 
osobou oprávnenou na podnikanie môže byť uložená pokuta v zmysle ustanovenia § 23 
ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.  

 
§ 8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Košice - Sídlisko KVP dňa 10.11.2015. 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice - Sídlisko KVP. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

 
 

 
                                                                                                        Ing. Alfonz Halenár  
                                                                                                       starosta mestskej časti 
 
 
 
 
Príloha č. 1 – Grafické vyobrazenie erbu mestskej časti  
Príloha č. 2 – Grafické vyobrazenie vlajky mestskej časti  



 
 
 
Dôvodová správa  
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 24/2015 o symboloch Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP  je predložený na základe zákona č. 386/2014 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.  

Podľa novelizovaného znenia zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov a to   

§ 14 ods. 3 písm. l)  Miestne zastupiteľstvo ustanovuje symboly mestských častí. 
§ 19 ods. 2 druhá veta – Symboly mestskej časti, ich vyobrazenie a opis ustanovuje  
                                       nariadenie mestskej časti.   
Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia obsahuje vyobrazenie erbu a vlajky 

mestskej časti a ich používanie, zaobchádzanie s týmito symbolmi, stanovenie sankcií za 
prípadné porušenie a záverečné ustanovenia.  

V súlade s  § 27b  ods. 3  Prechodné ustanovenia k  úpravám účinným od  01.06.2015, 
nariadenie  mestskej časti podľa § 19 ods. 2  je mestská časť povinná schváliť v  termíne do  
30. novembra 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovali :   
JUDr. Magdaléna Balážová, oddelenie právne   
PhDr. Anna Heribanová, oddelenie právne  

  
 
 


