Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry
č.2/2003 o používaní mestských symbolov
Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods.4 písm.g/ Zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2003 o používaní mestských symbolov :
Čl.I.
1/ Symbolmi mesta sú:
a/ erb (znak) Nitry,
b/ vlajka a zástava Nitry,
c/ pečať Nitry
d/ znelka
2/ Z erbu a vlajky mesta vychádzajú odvodené symboly:
a/znaková zástava,
b/ štandarda primátora,
c/ korúhva,
d/ kombinovaná korúhva,
e/ farba mesta Nitry
3/ Podrobné vyobrazenie mestských symbolov tvorí príloha tohto VZN.
4/ Mestské symboly možno používať len v podobe ustanovenej Mestským zastupiteľstvom
v Nitre.
Čl. II.
Erb / znak / Nitry
1/
Erb (znak) Nitry tvorí modrý štít neskorogotického tvaru. Pravá opancierovaná ruka,
zohnutá v lakti ,je ukončená na pravej strane ramenom, na ľavej päsťou zvierajúcou žrď
zástavy. Červená zástava je tvaru lastovičieho chvosta s ležatým rovnoramenným
dvojkrížom striebornej (bielej) farby, upravená na dlhej zvislej žrdi striebornej (bielej)
farby.
Erb môže byť zobrazený aj v monochromatickom prevedení i s heraldickou šrafúrou
vyjadrujúcou sfarbenie erbu.
Tabule s mestským erbom sa zhotovujú zo smaltovaného plechu v troch veľkostiach
(30 cm, 45 cm a 60 m). Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebná alebo viacfarebná
napodobenina z kovu, keramického alebo iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá
vyobrazeniu erbu mesta Nitry.
Pomer výšky a šírky erbu je 8:7.
2/ Erb mesta Nitry používajú :
a/ orgány Mesta Nitry:
- mestské zastupiteľstvo,
- primátor mesta,
b/ orgány Mestského zastupiteľstva v Nitre:
- mestská rada,
- komisie,
- mestský úrad
c/ Mestská polícia – poriadkový útvar mestského zastupiteľstva
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3/ Orgány Mesta Nitry, uvedené v čl.II, ods. 2 , používajú erb mesta Nitry :
a/ na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo opakované
používanie,
b/ na insigniách primátora mesta,
c/ na cenách a vyznamenaniach mesta Nitry,
d/ na vonkajšie označenie budov, v ktorých sídlia orgány mesta,
e/ v zasadacích a rokovacích miestnostiach mestských orgánov,
f/ na označenie reprezentačných mestských priestorov,
g/ na služobných preukazoch členov mestských orgánov, na rovnošatách , motorových
vozidlách, odznakoch a na služobných preukazoch mestskej polície
h/ na označenie hraníc katastrálneho územia mesta Nitry,
h/ na označenie nehnuteľného i hnuteľného majetku mesta,
i/ na publikáciách mesta Nitry a na rôzne formy reprezentácie a propagačné účely,
j/ v propagačných materiáloch projektov, v ktorých je Mesto Nitra jedným z hlavných
organizátorov
k/ v osobitne zdôvodnených prípadoch.
4/ Na budove mestských orgánov a mestského úradu sa erb mesta Nitry umiestňuje v strede
nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo po pravej strane hlavného vchodu z
čelného pohľadu.
5/ Erb mesta Nitry sa umiestňuje nad tabuľkami, na ktorých sú uvedené názvy mestských
orgánov a mestského úradu.
6/ Za označenie budovy mestským erbom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník
(správca) budovy.
7/ Vzor erbu mesta Nitry je uložený na mestskom úrade.
8/ Právo používať mestský erb inými subjektami /právnické osoby zriadené alebo založené
obcou, iné právnické a fyzické osoby/, ktoré prekračujú rámec vymedzenia
v ods.2/ je viazané na súhlas primátora mesta Nitry .
9/ Písomnú žiadosť o použitie mestského erbu podáva žiadateľ na príslušný útvar MsÚ v
Nitre.
Žiadosť musí obsahovať:
a/ meno a priezvisko žiadateľa
b/ adresu žiadateľa
c/ oblasť pôsobenia žiadateľa / podnikateľská sféra, kultúra, šport ap./
d/ zdôvodnenie žiadosti
e/ výtvarný návrh použitia mestského erbu, účel a spôsob jeho aplikácie
f/ obdobie, na ktoré žiadateľ požaduje vydanie súhlasu
10/ Príslušný útvar MsÚ v Nitre posúdi výtvarné riešenie mestského erbu, spôsob jeho
použitia a pripraví primátorovi podklady na rozhodnutie.
11/ Možnosti použitia mestského erbu a finančná úhrada za používanie sú nasledovné:
a/bezplatné použitie / na reprezentáciu mesta Nitry/:
kultúrne inštitúcie, športové kluby, zdravotné zariadenia, občianske združenia, školy
b/finančná úhrada : podnikateľské subjekty
- použitie na obaloch tovarov a na výrobkoch 10 000 Sk
- iné účely / propagačné mat., reklamné predmety ,vebové stránky a pod. …/
10 000 Sk
/ finančná úhrada je jednorázová pri vydaní povolenia, za každé vydanie knihy,
sadu rekl. predmetov ap./
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12/ V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta finančnú úhradu znížiť alebo odpustiť, o

čom podáva správu mestskej rade.
13/ Výrobok nesmie svojou kvalitou a prevedením znevažovať meno mesta Nitry.
14/ Finančná úhrada za použitie znaku sa poukazuje na položku rozpočtu účelové transfery
s možnosťou rozhodnutia podnikateľa, ktorú cieľovú oblasť chce takouto formou
podporiť a ďalej je použitá v súlade s VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Nitry.
15/ Podnikateľovi , ktorý takouto formou podporí niektorú z cieľových oblastí vo výške nad
100 000,-Sk, udelí primátor mesta Nitry čestnú listinu s uvedením podporenej cieľovej
oblasti a s oprávnením používať erb mesta Nitry.
Čl. III
Vlajka a zástava Nitry
1/Vlajka mesta Nitry je celá modrej farby, pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím
chvostom, t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky. Je pripevnená k žrdi
tak, aby sa dala vztyčovať a spúšťať.
a/ Orgány mesta uvedené v čl.II, odst.2 používajú mestskú vlajku pri príležitosti mestských
sviatkov a dní významných pre mesto.
b/ Organizácie a inštitúcie, uvedené v čl.II , odst.8 môžu používať mestskú vlajku za
rovnakých podmienok, aké sú uvedené pre používanie mestského znaku.
c/ Výzvu na použitie mestskej vlajky vydáva:
- mestské zastupiteľstvo,
- primátor mesta.
d/ Pri nepárnom počte vlajok sa mestská vlajka umiestni uprostred, pri párnom počte na
ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici.
e/ Počas osláv dňa sv. Cyrila a Metoda a pri iných sviatkoch, ktoré sú štátnymi sviatkami,
ale osobitným spôsobom sa viažu k mestu Nitra, sa pri nepárnom počte vlajok umiestni
uprostred štátna vlajka a na pravej strane od nej z čelného pohľadu mestská vlajka, pri
párnom počte vlajok sa umiestni na ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej
dvojici štátna vlajka a vpravo od nej mestská vlajka.
f/ Na mestskej vlajke ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenie,
stuhy a pod.
g/ Stožiar mestskej vlajky sa umiestňuje na verejnom priestranstve vpravo od rečníckeho
pultu.
h/ Mestská vlajka sa nesmie používať poškodená , zašpinená a nesmie sa zaväzovať do
ružice.
ch/ Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušovania, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa
nesmie dotýkať zeme.
i/ Pri mestskom smútku sa mestská vlajka vztyčuje do pol žrde.
j/ Vlajková výzdoba sa začína o 18.00 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a
končí sa o 8.00 hod. nasledujúceho dňa.
k/ Vlajkovú výzdobu mesta zabezpečuje príslušný útvar MsÚ v Nitre.
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2/ Zástava mesta Nitry je tvorená podľa mestskej vlajky. Rozmery látky, ktorá je pevne
pripevnená k žrdi nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.

a/ Zástava mesta Nitry sa upevňuje na budove mestského úradu.
b/ Zástavu mesta Nitry môžu použiť politické strany a hnutia, spoločenské organizácie,
súkromné firmy a iné právnické osoby i občania na výzdobu miestností, určených na
slávnostné zhromaždenia a pri pouličných sprievodoch a manifestáciách, uskutočnených
pri príležitosti mestského sviatku, pri oslavách výročí významných mestských dejateľov
alebo pri inej významnej udalosti, spätej s históriou mesta.
c/ Na spôsob použitia zástavy mesta Nitry a zaobchádzania s ňou sa vzťahujú v primeranom
rozsahu ustanovenia o používaní vlajky mesta Nitry.
Čl. IV.
Pečať Nitry
1/ Pečať mesta Nitry je pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Nitry obkolesený
kruhopisom s názvom : MESTO NITRA
2/ Od pečate mesta Nitry je odvodená úradná pečiatka , ktorá tvorí kruh s priemerom 36 mm.
Je to podľa úradnej pečate zhotovený farebný odtlačok na papieri a tiež gumová alebo
plastová matrica , ktorou sa pečiatka zhotovuje / tzv. pečiatkovadlo/. Kruhopis pečiatky je
tvorený veľkými tlačenými písmenami MESTO NITRA.
3/ Pečať mesta Nitry uschováva primátor mesta.
4/ Pečať sa používa:
a/ na potvrdenie hodnovernosti textu zväzkov mestskej kroniky,
b/ na listinách, ktorými sa udeľujú ceny a vyznamenania mesta Nitry,
c/ vo zvlášť významných prípadoch, ktoré schváli primátor mesta.
5/ Pečať sa nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku.
Čl.V
Znelka mesta Nitry
1/ Znelkou mesta Nitry je text historickej piesne Nitra, milá Nitra. Autorom textu je Ľudovít
Štúr. Text zhudobnil anonym. Vyšla v Banskej Bystrici roku 1862 vo Venci národných
piesní slovenských .
2/ Text znelky mesta Nitry:
/:Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra,:/
Kdeže sú tie časy, kdeže sú tie časy,
v ktorých si ty kvitla?
/:Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava, :/
v ktorých tečie Dunaj, v ktorých tečie Dunaj,
Visla i Morava.
/:Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka:/,
keď tu panovala, keď tu panovala
jeho mocná ruka.
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/:Ty si bola sväté mesto Metodovo./,
keď tu našim otcom, keď tu našim otcom
kázal božie slovo.

3/ Znelka mesta Nitry sa používa pri slávnostných príležitostiach - slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva, oslavy významných výročí ap.
Čl.VI
Znaková zástava / vlajka/
1/ Znaková zástava mesta je zástava / vlajka/ , pri ktorej je obsah znaku premietnutý na
textil v tvare obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky zástavy / vlajky / je totožný
s pomerom výšky a šírky mestského znaku. Tento pomer strán je 8:7.
Znaková zástava mesta je upevnená napevno na tyči , vo vlajkovom riešení sa vyťahuje a
spúšťa po lanku.
2/ Znaková zástava mesta Nitry sa používa pri dekoratívnej výzdobe mesta v masovom
meradle pri príležitostiach, uvedených v čl. III, odst. 1,písm.f tohto VZN. Pritom platí, že
pri významnejších príležitostiach sa uprednostňuje použitie mestskej zástavy ako
heraldicky čistého symbolu s hlbokou historickou opodstatnenosťou, pri menej
významných príležitostiach stačí použiť znakovú zástavu mesta Nitry, ktorá je viac
dekoratívneho charakteru.
3/ Nevylučuje sa i súčasné použitie mestskej zástavy a znakovej zástavy mesta Nitry pri
jednej príležitosti.
4/ Výzdobu mesta Nitry znakovými zástavami zabezpečuje príslušný útvar MsÚ v Nitre.
Čl.VII
Štandarda primátora
1/ Štandarda primátora mesta Nitry má rovnakú podobu ako znaková zástava , je však
olemovaná lemom vo farbách mestského znaku. Pomer výšky a šírky štandardy je
rovnaký ako u znakovej zástavy . Lem štandardy je vytvorený kombinovaním šikmých
pásikov vo farbách mestského znaku , ktoré nasledujú po sebe v tomto poradí:
a/farba hlavnej erbovej figúry – biela /strieborná/
b/ farba vedľajšieho erbového atribútu – červená
c/ farba štítového poľa - modrá
Sklon šikmých pásikov v leme štandardy je 45 stupňov. Štandarda je upevnená napevno na
tyči. Je zhotovená z látky , vystužená , pevného tvaru. Vyhotovuje sa jeden kus
reprezentačnej štandardy / vyšívaný unikát/ a viacero prenosných kusov menšieho rozmeru
pre osobné oficiálne použitie primátorom mesta.
2/ Štandardu primátora mesta Nitry používa primátor mesta Nitry:
a) ako svoj osobný oficiálny symbol vo svojej úradnej miestnosti,
b) počas zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
c) počas rokovaní, ktoré vedie alebo ktorých je účastníkom,
d) pri prijatiach významných osobností,
e) pri iných slávnostných príležitostiach (recepciách, banketoch, na otvoreniach
podujatí, na festivaloch a pod.),
f) na ľavom blatníku služobného vozidla pri dôležitých cestách podľa vlastného
rozhodnutia, pri prevoze oficiálnych významných osobností a hostí mesta Nitry,
g) pri iných vhodných oficiálnych príležitostiach, kde reprezentuje mesto Nitru.
5
3/ Jeden kus reprezentačnej štandardy (vyšívaný unikát) je umiestnený na stene v úradujúcej
miestnosti primátora mesta Nitry .
4/ Viacero prenosných kusov menšieho rozmeru je určených na použitie podľa ods. 2/,
písm.b/ až g/ tohto článku.

5/ Štandarda primátora mesta je výsostným symbolom osoby primátora. Pri jej použití neplatí
zastupiteľnosť osoby primátora. Pokiaľ pri rôznych oficiálnych príležitostiach, uvedených
v odst. 1/ písm. b/ až g/, vystupuje za osobu primátora ním poverený zástupca, nesmie
používať štandardu primátora.
Čl. VIII
Korúhva
1/ Korúhva mesta Nitry má rovnaký tvar ako zástava , je celá svetlomodrej farby ako zástava,
ale upevňuje sa odlišným spôsobom. Korúhva je upevnená na priečnom rahne a vyťahuje
sa na stožiar pomocou lanka .
2/ Korúhva mesta Nitry sa používa rovnocenne s mestskou vlajkou, a to v závislosti od
možnosti upevnenia.
3/ Pre použitie korúhvy mesta Nitry platia všetky ustanovenia článku III. tohto nariadenia .
Čl.IX
Kombinovaná korúhva
1/ Kombinovaná korúhva má rovnaký tvar ako zástava alebo korúhva v mestskej farbe, ale
s pridaním motívu znakovej zástavy v rahnovej časti. V hornej tretine korúhvy je motív
znakovej zástavy , dolné dve tretiny sú svetlomodrej farby ako zástava i vlajka mesta
Nitry. Zástrih v tvare lastovičieho chvosta siaha do dolnej tretiny dĺžky zástavy.
2/ Kombinovaná korúhva mesta Nitry je výhradným symbolom Mestského zastupiteľstva v
Nitre. Používa sa:
a) ako vyšívaný unikát v miestnosti, v ktorej zasadá mestské zastupiteľstvo, počas jeho
zasadania (na stene alebo inak podľa rozhodnutia MsZ),
b) v menšom rozmere na stole pred predsedajúcim počas zasadania mestského
zastupiteľstva.
3/ O prípadnom inom použití kombinovanej korúhvy rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v
Nitre.
Čl.X
Farba mesta Nitry
1/ Farba mesta Nitry je modrá (bledomodrá č. 542 Pantone), podľa farby mestskej vlajky.
Môže sa použiť na písomnostiach mestského zastupiteľstva, primátora mesta, mestskej
rady, komisií, mestského úradu a mestskej polície .
2/ Farba mesta Nitry sa môže použiť na služobných preukazoch a služobných vizitkách
členov mestských orgánov a pracovníkov mestského úradu.
3/ Farba mesta Nitry sa môže použiť vhodným spôsobom a v primeranom rozsahu i v
knižných publikáciách a propagačných brožúrach o meste Nitra.
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4/ Počas mestských sviatkov sa môže použiť na voľnú výzdobu bledomodrými stuhami,
prípadne i v inej vhodnej podobe.
5/ Na ostatné formy použitia mestskej farby (aplikačné použitie na rôzne výrobky,
propagačné formy použitia) sa vzťahujú ustanovenia čl. II, odst.8/ tohto VZN.

Čl.XI
Ochrana mestských symbolov
1/ Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.
2/ Každé znevažovanie , neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie mestských
symbolov je zakázané .
3/ Mestské symboly, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohoto
nariadenia , nariadi Mesto Nitra odstrániť tomu , kto symbol použil.
Rovnako sa postupuje v prípadoch , keď sa predmety obsahujúce mestské symboly
vyrábajú bez potrebného súhlasu / suveníry, propagačné materiály, výrobky ap./
4/ Mesto Nitra zakáže používanie symbolu subjektu, ktorý svojím konaním koná v rozpore so
zákonmi SR a znevažuje tak dobré meno mesta Nitry.
5/ Dohľad nad správnym používaním mestských symbolov má príslušný útvar MsÚ v Nitre.
Čl.XII
Kontrolná činnosť a sankcie
1/ Za dôstojné a správne zaobchádzanie so všetkými mestskými symbolmi a za ich ochranu
zodpovedá ten, kto ich použil.
2/ Kontrolu používania mestských symbolov vykonávajú poslanci mestského zastupiteľstva,
členovia mestskej polície a primátorom poverení pracovníci mestského úradu.
3/Porušovanie, resp. nedodržanie ustanovení tohto VZN sa postihuje
a/ v prípade fyzických osôb ako priestupok podľa ust.§42 zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
b/ v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie pokutou do
výšky 200 000 Sk v súlade s § 13, ods. 8 písm.a/ , ods.9 zák.č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl.XIII.
Záverečné ustanovenia
1/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN Mesta Nitry č.7/91 o používaní
mestských symbolov.
2/ Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní všeobecne záväzného nariadenia dňa
19.6.2003, toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 11.7.2003.

Ing. Zdenka Tóthová
prednostka
Mestského úradu v Nitre

Ferdinand Vítek
primátor mesta Nitry
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