Všeobecne záväzné nariadenie
obce STANKOVANY
o symboloch obce a ich používaní
č. 3/2005

Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení:
§1
Symboly obce
1) Symbolmi obce Stankovany sú erb obce, vlajka obce a pečať obce. Možno ich
vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto všeobecne záväzným
nariadením ( ďalej len „nariadenie“ ).

Erb obce

§2
Vyobrazenie erbu obce

1) Erb obce tvorí v zelenom štíte zo stredného vrchu ostrého zlatého trojvršia vyrastajúci
zlatý striebrokmenný smrek, z bočných po jednej striebornej zlatolistej lipe.
2) Erb obce sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov
možné alebo vhodné, možno zlatú nahradiť žltou, striebornú bielou. Pri čiernobielom
vyjadrení farieb možno zlatú vyjadriť jemným bodkovaním a zelená sa vyjadrí
zvislým šrafovaním.
3) Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

§3

Používanie erbu obce
Erb obce používajú spôsobom ustanoveným týmto nariadením:
- obecné zastupiteľstvo obce
- starosta obce ( ďalej len „orgány obce“ ).

Erb obce môžu používať na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré
reprezentujú obec na oficiálnych vnútroštátnych a medzinárodných podujatiach.
Erb obce môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré majú bydlisko a sídlo
v katastrálnom území obce Stankovany. Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať erb
obce vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho
postaveniu ako symbolu obce.

Erb obce sa používa na označenie:
a) na hranici katastrálneho územia pri vstupe do obce,
b) budovy orgánov obce,
c) v zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva,
d) úradnej miestnosti starostu obce,
e) na štandarde starostu obce,
f) insígnií starostu obce používaných pri významných udalostiach a návštevách obce,
g) listín, pečatí a úradných pečiatok obce.

§4
Erbu obce na budovách

1) Erb obce sa používa na vonkajšie označenie budovy orgánov obce a to takto:
a) erb obce sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov orgánu obce,
b) erb obce sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom
alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu.

2) Ak erb obce nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej
označenie tabuľa s jeho vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30
cm, 40 cm alebo 60 cm.
3) Erb sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho
použitie dôstojné.
4) Ak budova prestane slúžiť ako sídlo orgánov obce, erb obce sa z nej sníme v deň ich
zániku alebo v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene ich sídla.
5) Za označenie budovy erbom obce a za jeho náležitú údržbu zodpovedá starosta obce.
Ak orgány obce nie sú vlastníkmi budovy, zodpovedá starosta obce za označenie
budovy erbom obce. Vlastník budovy je povinný toto označenie strpieť.

§5
Erb obce na úradných listinách

Erbom obce sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo
uznesenie orgánu obce, alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti, alebo
oprávnenia pri výkone samosprávy.
Orgány obce používajú erb obce takto:
- na úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánov
obce alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok
úradnej pečiatky s erbom obce.

§6
Erb obce na úradných pečiatkach

Úradné pečiatky s erbom obce sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo
erbu obce je označenie orgánu obce alebo názvu obce a jej sídlo.

Vlajka obce
§7
Vyobrazenie vlajky obce

1) Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách: bielej (1/6),
zelenej (1/6), žltej (1/6), bielej (1/6), zelenej (1/6) a žltej (1/6). Vlajka má pomer
2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
2) Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
3) Vlajka obce sa môže používať aj vo forme zástavy obce, krátkej zástavy obce,
koruhvy obce, znakovej zástavy obce.

§8
Spôsob používania vlajky obce

1) Orgány obce označujú vlajkou obce budovu, v ktorej sídlia a starosta obce
označuje aj svoju úradnú miestnosť.
2) Vlajka obce sa používa pri príležitosti významných výročí a sviatkov obce.
3) Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej
výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
4) Na obecnej vlajke, ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy,
vyobrazenia, stuhy a pod. Stožiar obecnej vlajky na verejnom priestranstve sa
umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.
5) Pri obecnom smútku sa vlajka obce spúšťa do pol žrde. Pri smútočnom obrade sa
z rakvy sníma pred jej spustením do hrobu alebo žiaroviska.
6) Obecná vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do
ružice.
7) Fyzické a právnické osoby môžu používať obecnú vlajku; jej použitie však musí
byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu obecných symbolov obce.

§9
Obecná zástava
1) Obecná zástava má rovnakú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však
nemusí byť vždy 2:3, zástava môže byť aj dlhšia. Navyše je zástava, na rozdiel od
vlajky, vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom,
spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar ( ak ide o koruhvu ). Vyobrazenie obecnej
zástavy tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia.
2) Koruhva je v podstate zvislou zástavou, ktorá je pripojená ku kratšiemu priečnemu
rahnu a vztyčuje sa na stožiar.

3) Krátka zástava prestavuje obdĺžnik, dlhšou stranou pripojený k žrdi. Používa sa
najmä pri hromadnej vlajkovej výzdobe obce.
4) Znaková zástava má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná
( proporčne ) výške štítu a šírka zase šírke štítu. Je na nej erbové znamenie
rozvinúť do celej plochy zástavy ( bez štítu ).
5) Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva predstavuje spojenie znakovej zástavy
s koruhvou, pričom sa znaková zástava pridáva do hornej časti koruhvy.
6) Na používanie obecnej zástavy sa vzťahujú ustanovenia § 8 tohto nariadenia.

§ 10
Pečať obce

1) Pečať obce je okrúhla. V strede je vyobrazený obecný symbol a kruhopis OBEC
STANKOVANY.
2) Pečať obce sa používa na originál všeobecne záväzných nariadení obce, dohody
v medzinárodnom združení a iné významné a dôležité dokumenty.
3) Pečatidlo obecnej pečate uschováva starosta obce.

§ 11
Štandarda obce

Štandarda starostu sa podobá znakovej zástave, obohatená je však o lem
v obecných farbách. Odlišuje sa tiež tým, že kým znaková zástava sa zhotovuje
v mnohých vyhotoveniach, štandarda jestvuje len v jednom vyhotovení. Rozdiel je tiež
vo funkcii, pretože štandarda už nie je symbolom obce, ale symbolom starostu, jeho
insígniou, označením jeho úradu.

Spoločné záverečné ustanovenia
§ 12
Zodpovednosť za porušenie nariadenia

1) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe, oprávnenej na podnikanie,
ktorá úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži symbol obce, uložiť v zmysle
ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov pokutu do 200.000,-Sk.
2) Fyzická osoba, ktorá úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži symbol obce, sa
dopustí priestupku podľa § 42 na úseku všeobecnej vnútornej správy zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov.

§ 13
Kontrola dodržiavania nariadenia

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva komisia na ochranu verejného
poriadku a zodpovedný zamestnanec obce.

§ 14
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Stankovany na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2005 uznesením č. 10/2005.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Stankovanoch 16. decembra 2005.
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.12.2005
Zvesené z úradnej tabule dňa: 02.01.2006

Ing. Ján Tatár
starosta obce

