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Všeobecne záväzné nariadenie
Trenčianskeho samosprávneho kraja
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
vyhlasuje

úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2002 o používaní
a ochrane symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných Dodatkom č. 1/2003 z 25. 06. 2003
a Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2008 z 27. 08. 2008.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
(ďalej len Zastupiteľstvo TSK) na základe  ustanovenia § 8 a § 11

ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov

s a    u z n á š a

na Všeobecne záväznom nariadení TSK č. 2/2002
o používaní a ochrane symbolov samosprávneho kraja Trenčín.

Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je
vymedziť podrobnejšiu úpravu používania krajských symbolov, výšku
poplatkov za ich používanie, sankcie za ich neoprávnené, alebo
nesprávne používanie a spôsob ich ochrany.

2. Symboly TSK, ktorými sú erb, vlajka a pečať je možné vyobrazovať
a používať len spôsobom uvedeným v tomto VZN.

Článok 1

Erb TSK

1. Heraldický opis erbu:
Polovične štiepený a delený štít:
- v prvom, striebornom poli zo zlatej, zafírmi zdobenej koruny,

vyrastajúci červený obrátený jeleň zlatej zbroji,
- v druhom červenom poli na zlatej, perlami zdobenej korune

stojaci zlatý orol v striebornej zbroji,
- v treťom modrom poli strieborná halapartňa na zlatej,

z dolného okraja štítu vyrastajúcej rukoväti, preloženej
strieborným položeným lukom so zlatou tetivou.

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera na častiach území
historických vyšších samosprávnych celkov - Trenčianskej stolice
a Nitrianskej stolice:
- v prvom poli je z koruny vyskakujúci jeleň – klenot erbu

historickej Trenčianskej stolice, doloženého v stoličnej
pečati z r. 1551,
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- v druhom poli je na korune stojaci orol, inšpirovaný srdcovým
štítom podľa erbu, udeleného Trenčianskej stolici panovníkom
r. 1650,

- v treťom poli je derivát erbu niekdajšej Nitrianskej stolice,
udeleného jej r. 1550, v ktorom halapartňou ozbrojený
sv. Ladislav víťazí nad pohanským Kumánom držiacim luk.

2. Erb TSK sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je
z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného
vyobrazenia upustiť. Za krajský erb sa považuje aj jeho
jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu,
kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením
zodpovedá vyobrazeniu erbu TSK.

3. Erb TSK je majetkom TSK a za jeho používanie je možné vyberať
finančnú úhradu.

4. Vyobrazenie erbu TSK tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

Článok 2

Používanie erbu TSK

1. Erb TSK používajú:
a) orgány TSK Trenčín,
b) subjekty zriadené TSK Trenčín,
c) obce a mestá patriace do TSK,
d) ostatné subjekty.

2. Subjekty uvedené v ods. 1, písm. a) tohto článku sú oprávnené
používať erb TSK:
a) na pečatidle,
b) na insígniách predsedu,
c) na pečiatkach a razidlách,
d) v záhlaví dokumentov, listín a písomností,
e) na tlačovinách a publikáciách Trenčína, magnetofónových

kazetách, CD nosičoch a internete, prípadne ďalších
nosičoch,

f) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov,
g) na budovách, v ktorých má sídlo TSK,
h) na označenie katastrálneho územia kraja TSK,
ch) na preukazoch poslancov Zastupiteľstva TSK a zamestnancov

TSK,
i) na reklamných a propagačných materiáloch, ktoré prezentujú

samosprávny kraj alebo ním zriadené subjekty.

3. Za použitie erbu TSK sa považuje tiež použitie jeho historických
podôb a takých umeleckých motívov a zobrazení, ktoré sú zhodné
s časťami súčasného erbu.
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4. Subjekty uvedené v ods. 1, písm. b) a c) tohto článku môžu
používať krajský erb len na základe písomného povolenia predsedu
TSK a to bezplatne. Potvrdenie je možné vydať najviac na 1 rok.

5. Subjekty uvedené v ods. 1, písm. d) tohto článku môžu používať
erb TSK len na základe súhlasu predsedu TSK, a za úhradu,
na základe písomného povolenia, ktoré vydáva Kancelária TSK.
Povolenie je možné vydať najviac na 1 rok.

6. Podkladom pre vydanie povolenia na používanie erbu TSK je
písomná žiadosť adresovaná predsedovi TSK, ktorá musí obsahovať:
a) grafický návrh,
b) spôsob a účel použitia erbu,
c) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia.

7. Subjekty oprávnené k používaniu erbu TSK sú bezpodmienečne
povinné dodržiavať všetky podmienky určené k jeho zobrazeniu
v zmysle povolenia.

8. Povolenie na používanie erbu TSK môže byť zrušené, ak je erb TSK
používaný v rozpore s podmienkami určenými v povolení.

9. Výška úhrady za používanie erbu TSK:
a) podnikatelia (§ 2, ods. 2 Obchodného zákonníka):

1. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
alebo na základe iného, než živnostenského oprávnenia
podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu (§ 2, ods. 2, písm. b), c), d)
Obchodného zákonníka)

 do 20 zamestnancov za ročnú úhradu 33,19 eur až 165,96 eur
nad 20 zamestnancov za ročnú úhradu 99,58 eur až 331,93 eur

2. osoba zapísaná v Obchodnom registri (§ 2, ods. 2, písm. a)
Obchodného zákonníka)

 do   20 zamest. za ročnú úhradu 33,19 eur až 165,96 eur
 nad  20 zamest. za ročnú úhradu 99,58 eur až 331,93 eur
 nad 100 zamest. za ročnú úhradu 165,96 eur až 663,87 eur

b) ostatné právnické a fyzické osoby za ročnú úhradu 16,59 eur
až 165,96 eur.

10. Výška úhrady, podľa predchádzajúceho odseku, za obdobie kratšie
ako jeden rok, sa prepočíta na alikvotnú čiastku podľa doby
používania erbu TSK vo výške jednej dvanástiny úhrady za každý
i začatý mesiac, pričom najnižší poplatok je 1,65 eur.

11. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti o povolenie
na používanie erbu TSK. Poplatok sa hradí v pokladni TSK
v Trenčíne, príp. poštovou poukážkou alebo prevodom na účet TSK.
Poplatok je príjmom TSK Trenčín a bude použitý na obnovu
a záchranu kultúrnych a historických pamiatok v TSK.
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12. Poplatok za používanie erbu TSK neplatia:
a) subjekty vyvíjajúce neziskovú činnosť v oblasti sociálnych

vecí, zdravotníctva, školstva, kultúry, športu a charity,
b) iné subjekty, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené

na rozpočet TSK,
c) neziskové záujmové združenia, fondy a nadácie podporujúce

aktivity vo všetkých oblastiach činnosti samosprávy TSK
(tzv. tretí sektor).

13. Subjekty uvedené v ods. 12 tohto článku VZN sú povinné písomne
požiadať TSK o súhlas k použitiu erbu TSK s uvedením, kde, kedy,
na aký účel a akým spôsobom chcú erb TSK použiť.

Článok 3

Vlajka TSK

1. Vlajka TSK je rozdelená na 4 pozdĺžne pruhy, kde vrchný a spodný
pruh modrej farby tvoria spolu 1/3 z celkovej šírky vlajky
a vnútorné dva pruhy – biely a červený, tvoria spolu zvyšné 2/3
z celkovej šírky vlajky. Pomer strán vlajky je 2:3. Základom
kompozície je červeno-biela vlajka Trenčína, sídelného mesta
samosprávneho kraja, doplnená o modrú – dominantnú farbu z erbu
historickej Nitrianskej stolice.
1a. Pri slávnostných a iných príležitostiach možno použiť aj

vlajku iných rozmerov zodpovedajúcu veľkosti stožiara,
utvorenú podľa vlajky TSK ako je opísané v bode 1 tohto
článku.

2. Vyobrazenie vlajky TSK tvorí prílohu č. 2 VZN.

3. Vlajku TSK používa TSK a Zastupiteľstvo TSK pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach krajského, príp. štátneho
charakteru.

4. Vlajka TSK sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka TSK sa
vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať
zeme. Vztyčovanie vlajky TSK na stožiar sa vykonáva pomocou
lanka.

5. Ak sa spolu s vlajkou TSK vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej
republiky, umiestnia sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom
štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

6. Podľa vlajky TSK je vytvorená zástava TSK. Zástava TSK nemusí
dodržať stanovený pomer strán a je vždy pevne pripojená k žrdi
alebo priečnemu rahnu.

7. TSK môže používať aj ďalšie druhy zástav:
a) znaková zástava TSK – predstavuje zástavu, na ktorej je

premietnutý obsah erbu bez štítu,
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b) krátka zástava TSK – predstavuje obdĺžnu zástavu, ktorá je
dlhšou stranou pripevnená k žrdi,

c) koruhva vo farbách TSK – predstavuje zvislú zástavu TSK,
upevnenú na kratšie priečne rahno,

d) kombinovaná koruhva – predstavuje spojenie koruhvy a znakovej
zástavy.

8. Iné subjekty ako uvedené v čl. 4, ods. 3 tohto VZN môžu používať
vlajku TSK a zástavu pri slávnostných príležitostiach so súhlasom
predsedu TSK, určeným v tomto VZN.

9. Vlajka alebo zástava TSK sú trvale umiestnené na budove TSK
v Trenčíne.

10. Pri používaní a vyvesovaní vlajky  TSK musia byť dodržiavané
nasledovné pravidlá:
a) vlajka a zástava TSK nesmú byť poškodené, zašpinené a nesmú sa

zväzovať do ružice,
b) na vlajke TSK a krajskej zástave nesmie byť žiadny text,

vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj
a pod.

11. Pre umiestnenie zástavy TSK a zástavy Slovenskej republiky sa
primerane použije ustanovenie ods. 5 tohto článku.

12. Zástava TSK sa môže používať aj na trvalú alebo príležitostnú
vnútornú výzdobu miestností a siení prístupných verejnosti, alebo
rokovacích miestností orgánov.

Článok 4

Pečať TSK

1.) Pečať TSK tvorí erb TSK s kruhopisom TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY
KRAJ. Vyobrazenie pečate TSK tvorí prílohu č. 3 VZN TSK.

2.) Z pečate TSK možno utvoriť okrúhle pečiatky s erbom TSK
a kruhopisom napr. KRAJ-TRENČIANSKY, TRENČÍN-ZASTUPITEĽSTVO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, PREDSEDA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

3.) Krajské pečiatky sa používajú v prípadoch, keď nie je predpísané
použitie okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej
republiky, na rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností
alebo oprávnení samosprávy kraja Trenčín.

Článok 5

Symboly predsedu TSK

1. Symbolmi TSK sú:
a) insígnie,
b) štandarda predsedu.
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2. Insígnie TSK tvorí reťaz vyhotovená zo zlatého tombaku, zložená
z 10 medailónov - 9 erbov okresných miest a zakončená samostatným
erbom Trenčianskeho samosprávneho kraja umiesteným uprostred
reťaze.

3. Krajské insígnie používa predseda kraja alebo krajským
zastupiteľstvom schválení poslanci pri slávnostných
príležitostiach, slávnostných zasadnutiach krajského
zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a pod.

4. Štandarda predsedu samosprávneho kraja predstavuje biely štvorec,
na ktorom je umiestnený krajský erb bez štítu a červeno-modrý
lem, ktorý vychádza červenou farbou z horného rohu štandardy
od žrde. Štandarda predsedu sa používa pri slávnostných
príležitostiach na vyjadrenie symbolu funkcie predsedu
samosprávneho kraja, prípadne aj na označenie jeho sídla.

Článok 6

Ochrana krajských symbolov

1. Symbolom TSK prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí
byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ich zneužitiu ako celku alebo
jednotlivých častí, zneváženiu, neoprávnenému, nevhodnému alebo
neprimeranému používaniu.

2. Podrobnosti o spôsobe používania symbolov TSK v konkrétnych
prípadoch určuje predseda TSK, ktorý udeľuje aj súhlas
na hromadnú výzdobu, rozmnožovanie a iné rozširovanie symbolov
TSK.

3. Za správne zaobchádzanie so symbolmi TSK a za ich ochranu
zodpovedá právnická alebo fyzická osoba, ktorá ich použila alebo
používa.

4. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo
nesprávne použitých symbolov TSK na vlastné náklady.

Článok 7

Sankcie

1. Ak používa fyzická osoba symboly TSK v rozpore s týmto VZN,
dopúšťa sa priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

2. Právnickej osobe, ktorá používa symboly TSK v rozpore s týmto
VZN, môže predseda TSK uložiť pokutu do výšky 3 320 eur.
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Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002 o používaní a ochrane
symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v súlade s § 11
ods. 2, písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov schválené Zastupiteľstvom TSK dňa 22. 5. 2002.

2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli TSK.

3. Subjekty, ktoré doposiaľ používali krajské symboly podľa
predchádzajúcej právnej úpravy uvedú v lehote do 4 mesiacov
od účinnosti tohto VZN do súladu používanie krajských symbolov
s týmto VZN.

4. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór TSK,
b) komisia pre kultúru a tradície pri Z TSK,
c) Zastupiteľstvo TSK.

5. Dodatok č. 1/2003 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2002
o používaní a ochrane symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja
nadobudol účinnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom TSK 25. júna
2003.

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 nadobúda účinnosť
1. januára 2009.

MUDR. Pavol Sedláček, MPH
predseda
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