VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 18
Zásady používania erbu mesta Košice

Čl. 1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vydané v súlade s § 84 Štatútu mesta potom, čo mestské
zastupiteľstvo schválilo záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta.
Nariadenie podrobnejšie stanovuje kto a ako môže použiť a používať erb a štít mesta, kto a ako
zodpovedá za jeho použitie a ochranu; stanovuje tiež poplatky a sankcie za použitie erbu a štítu
erbu mesta Košice.

Čl. 2
Základné ustanovenia
1. Erb mesta a štít erbu mesta Košice sa smú použiť a používať iba spôsobom ustanoveným
Štatútom mesta a týmto Všeobecne záväzným nariadením.
Za zaobchádzanie s erbom mesta a so štítom erbu mesta Košice a za jeho záchranu zodpovedá
ten, kto ho použil, alebo používa.
2. Právo použiť a používať erb mesta a štít erbu mesta je poctou. O právo použiť a používať erb
mesta a štít erbu mesta, je každý, kto chce erb mesta, alebo štít erbu použiť alebo používať,
povinný požiadať písomne primátora mesta. Táto povinnosť sa netýka subjektov, ktoré sú erb
mesta, alebo štít erbu mesta povinné používať (Štatút mesta, § 82 ods. 1a a ods. 2a).
3. Nepovolené a nesprávne použitie erbu a štítu erbu mesta, nepovolené odchýlky od ich
záväzného vyobrazenia a ich zneváženie (nedodržanie predpísaného umiestnenia, farebnosti,
vynechanie prvku, použitie znaku erbu či štítu erbu mesta Košice podobného, či vytvárajúceho
dojem erbu, či štítu erbu mesta Košice) bude postihnuté sankciami podľa tohoto Všeobecne
záväzného nariadenia.
4. Tým, ktorí prví ohlásili neoprávnené alebo nesprávne použitie erbu alebo štítu erbu mesta
Košice, alebo naopak, jeho nepoužitie v prípadoch, keď tak ukladá Štatút mesta Košice (§ 82
ods. 6), prináleží zvláštna odmena stanovená týmto nariadením. Oznámenia sa písomne
podávajú Magistrátu mesta Košice, ktorý v súlade s § 84 ods.4 Štatútu mesta Košice nesprávne
použitý erb alebo štít erbu mesta prikáže odstrániť.
5. Každý je povinný strpieť odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu alebo štítu
erbu mesta Košice.

Čl. 3

Povolenie použiť erb a štít mesta Košice
1. Žiadosť o povolenie použiť a používať erb alebo štít erbu mesta Košice podávajú subjekty
uvedené v § 82 ods. 1b a ods. 2b Štatútu mesta Košice. Subjekty, ktoré sú oprávnené, alebo
povinné erb, alebo štít erbu mesta Košice používať, podávajú iba žiadosti o určenie podmienok
používania erbu (štítu erbu) mesta Košice.
Žiadosť sa podáva písomne primátorovi mesta Košice. Žiadosť musí obsahovať grafický návrh, z
ktorého bude zrejmý spôsob použitia erbu, či štítu erbu mesta Košice. Prílohou žiadosti musí
byť tiež potvrdenie o zaplatení príslušného poplatku podľa tohoto nariadenia.
Primátorovi mesta, Mestskému zastupiteľstvu, Magistrátu mesta a Archívu mesta Košice je
vydané určenie podmienok používania erbu mesta bez podania žiadosti.
2. Každá odchýlka od schválenej prílohy Štatútu mesta o záväznom vyobrazení erbu, štítu erbu,
vlajky a pečate mesta Košice musí byť vopred osobitne prerokovaná s Archívom mesta Košice.
Farebnosť a šrafúra sa musia bezpodmienečne dodržať. Jedine bielu a žltú možno súčasne
nahradiť jej ekvivalentami striebornou a zlatou.
3. Primátor mesta na doporučenie Archívu mesta Košice udelí žiadateľovi povolenie, alebo žiadosť
odmietne.
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, pretože ide o rozhodnutie najvyššieho
výkonného orgánu samosprávneho mesta vo veci jeho erbu.
4. Platnosť povolenia na použitie erbu (štítu erbu) je jednorázová, len na jeden účel (maximálne
na dobu 3 mesiacov), platnosť povolenia na používanie erbu (štítu erbu) zaniká uplynutím 24
mesiacov od vydania predchádzajúceho povolenia. Po uplynutí tejto doby si musí žiadateľ,
ktorý chce erb (štít erbu) ďalej používať, podať žiadosť na predĺženie povolenia o ďalších 24
mesiacov.
Určenie podmienok používania erbu (štítu erbu) mesta Košice subjektami, ktoré sú oprávnené,
alebo povinné ho používať, platí do vydania novších podmienok.

Čl. 4
Poplatky
1. Osoby povinné podľa § 82 ods. 6 Štatútu mesta používať erb (štít erbu) mesta Košice sú od
platenia poplatku za určenie podmienok použitia erbu (štítu erbu) oslobodené.
2. Osoby oprávnené podľa § 82 ods. 2a Štatútu mesta používať štít erbu mesta Košice zaplatia pri
podaní žiadosti o určenie podmienok jeho používania alebo o ich zmenu poplatok vo výške 500
Sk.
Od tohto poplatku sú oslobodené orgány samosprávy mestských častí a miestne úrady
mestských častí.
3. Osoby oprávnené podľa § 82 ods.1a Štatútu mesta používať erb mesta Košice, zaplatia pri
podaní žiadosti o určenie podmienok jeho používania alebo o ich zmenu poplatok vo výške
1000 Sk.
Od tohto poplatku sú oslobodené orgány samosprávy mesta Košice, Magistrát mesta,
kancelária primátora, Útvar hlavného kontrolóra, Útvar hlavného architekta, Archív mesta

Košice a Mestská polícia.
4. Iné osoby, ktoré podľa § 82 ods. 2b Štatútu mesta žiadajú o povolenie používať štít erbu mesta
Košice, zaplatia :
pri podaní žiadosti o povolenie štít erbu používať, včítane určenia podmienok jeho
používania na prvých 24 mesiacov čiastku 5000 Sk
pri podaní žiadosti na obnovenie povolenia používať štít erbu na ďalších 24 mesiacov
čiastku 3000 Sk
pri podaní žiadosti na zmenu podmienok používania štítu erbu čiastku 2000 Sk.
5. Iné osoby, ktoré podľa § 82 ods.1b Štatútu mesta žiadajú o povolenie používať erb mesta
Košice zaplatia :
pri podaní žiadosti o povolenie erb používať, včítane určenia podmienok jeho používania
na prvých 24 mesiacov čiastku 10 000 Sk
pri podaní žiadosti na obnovenie povolenia používať erb na ďalších 24 mesiacov čiastku
5000 Sk
pri podaní žiadosti na zmenu podmienok používania štítu erbu čiastku 3000 Sk.

6. Osoby uvedené v ods. 2, 3, 4 a 5 tohoto paragrafu zaplatia za povolenie na príležitostné
krátkodobé (najviac 3-mesačné) použitie erbu (štítu erbu), včítane určenia podmienok jeho
použitia, poplatok takto:

za použitie štítu erbu

za použitie erbu mesta

do 3 dní

1 000 Sk

4 000 Sk

do 7 dní

1 500 Sk

5 000 Sk

do 14 dní

2 000 Sk

6 000 Sk

do 1 mesiaca

2 500 Sk

7 000 Sk

do 3 mesiacov

3 000 Sk

8 000 Sk

pokiaľ nejde o osoby uvedené v ods. 2 a ods. 3 ako osoby, ktoré sú od platenia tohto poplatku
oslobodené.
7. Poplatky uvedené v tomto paragrafe sa platia poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom
priamo na účet nadačného fondu pre záchranu a obnovu historických a kultúrnych pamiatok
"PRO CASSOVIA". Bez potvrdenia o zaplatení povinného poplatku žiadateľom nezačne žiaden
orgán mesta vo veci konať.

Čl. 5
Odmeny
Tým, ktorí prví ohlásili neoprávnené alebo nesprávne použitie erbu alebo štítu erbu mesta
Košice, alebo naopak, jeho nepoužitie v prípadoch, keď tak ukladá Štatút mesta Košice (§ 82

ods.6), môže byť udelená zvláštna odmena.

Čl. 6
Pokuty
1. Za porušovanie ustanovení tohoto nariadenia platia povinní pokutu podľa toho, v akej skupine
sú zaradení. Ide o tieto skupiny právnických osôb :
skupina A: osoby povinné používať štít erbu mesta
skupina B: osoby povinné používať erb mesta
skupina C: osoby oprávnené používať štít erbu mesta podľa § 82 ods.1a alebo erb mesta
podľa §82 ods.2a
skupina D: osoby oprávnené používať štít erbu mesta podľa § 82 ods.1b
skupina E: osoby oprávnené používať erb mesta podľa § 82 ods.2b
skupina F: osoby neoprávnené použiť erb (štít erbu) mesta
Pokuty ukladá na návrh magistrátu primátor mesta v zmysle § 23 zákona 401/1990 Zb. (Zákon
o Košiciach).
2. Pokuty sú za prvé porušenie ustanovení stanovené podľa nasledujúcej tabuľky:

ZA POUŽITIE:

SKUPINY
A

B

C

D

E

F

800

1 000

2 000

3 000

5 000

30 000

odchýlne

1 500

2 000

2 500

4 000

6 000

30 000

podobné

1 500

3 000

3 000

5 000

8 000

30 000

znevažujúce

2 000

4 000

5 000

10 000

15 000

30 000

neoprávnené

-

-

-

30 000

30 000

30 000

za nepoužitie

2 000

5 000

-

-

-

-

nesprávne

3. Ak pokutovaní vo svojom konaní pokračujú, ukladá im primátor mesta vždy po 4 mesiacoch
pokutu zvýšenú o 500 000 Sk (jednorázovo najviac 200 000 Sk) až do ukončenia ich
neoprávneného konania.
4. Pokuty sa platia na zvláštny účet Magistrátu mesta Košice, ktorý z neho vypláca odmeny
patriace ohlasovateľom. Zostatok stavu na tomto účte sa raz štvrťročne odvádza do nadačného
fondu pre záchranu a obnovu historických a kultúrnych pamiatok "PRO CASSOVIA".
5. Porušenie povinností môže byť posudzované aj ako priestupok podľa zákona 372/1990 Zb., ak
nejde o delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov.

Čl. 7
Prechodné ustanovenie

Každý, kto doteraz erb (štít erbu) mesta Košice, alebo jemu podobný používal, je povinný
dať jeho používanie do súhlasu so šiestou hlavou Štatútu mesta Košice, jeho záväzným
vyobrazením v schválenej prílohe štatútu a s týmto všeobecne záväzným nariadením
mesta do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28.9.1993.

RNDr. Rudolf B A U E R
primátor mesta Košice
Zverejnené dňa 14.9.1993.
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PRÍLOHA č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 18
Zásady používania erbu mesta
sa mení takto :
"Články sa označujú ako paragrafy."

Zmeny a doplnky k VZN č.18:
uznesenie č. 697 &nbsp (06.09.2001)
Zoznam VZN mesta Košice

