MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 7/2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov
a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, podľa § 1b a § 6 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 15 ods. 2 písm. a) a § 24a zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.
377/1990 Zb.") sa uznieslo:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o podmienkach
požívania symbolov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „nariadenie“) upravuje
podmienky používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „mestská
časť“), popis a vyobrazenie symbolov, spôsob ich ochrany a zodpovednosť za ich použitie
a určenie a podmienky, za ktorých je možné udeliť verejné alebo čestné ocenenie občanom za
mimoriadne zásluhy o mestskú časť.
§2.
Symboly mestskej časti
1. Na území mestskej časti sa používajú tieto symboly:
a) erb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „erb“),1
b) pečať mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „pečať“),
c) zástava mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „zástava“).2
§3
Erb
1. Erb má modrý štít. V dolnej polovici pod strieborným brvnom je zlatá listová koruna s
červeným futrom, nad brvnom je strieborné opevnenie s dvomi červeno zastrešenými
vežami. Kríž medzi vežami je zlatý.
2. Erb sa vyobrazuje farebne, ak to nie je možné, alebo vhodné, možno od farebného
vyobrazenia upustiť.
3. Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie, alebo stvárnenie z kovu,
kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá zobrazeniu
erbu.
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4. Erb mestská časť používa:
a) na pečatidle mestskej časti,
b) na insígniách starostu mestskej časti,
c) v reprezentačných, zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mestskej časti,
d) na budovách, v ktorých sídli starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len
„starosta“) alebo Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestny
úrad“),
e) na označenie katastrálneho územia mestskej časti ,
f) na preukaze starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti a
zamestnancov mestskej časti,
g) ako súčasť označenia organizácií zriadených alebo založených mestskou časťou,
h) na označenie cestných i prevádzkových motorových vozidiel mestskej časti,
i) iné právnické a/alebo fyzické osoby môžu používať erb len s písomným súhlasom
mestskej časti.
5. Erb na úradných listinách a úradných pečiatkach používajú:
a) starosta,
b) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „zastupiteľstvo“),
c) miestny kontrolór mestskej časti.
6. Erb sa používa aj na bežnej úradnej korešpondencii mestskej časti a/alebo miestneho úradu.
7. Listiny s erbom a úradné pečiatky s erbom sa používajú, ak listina obsahuje nariadenie,
uznesenie, záväzné stanovisko, osvedčenie alebo rozhodnutie orgánov mestskej časti.
8. Na listinách určených na hromadné alebo opakované používanie môže byť erb vyznačený
len v kresbe.
9. Erb možno používať aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch, periodikách
vydávaných mestskou časťou, suveníroch, resp. iných reklamných propagačných
materiáloch súvisiacich s prezentáciou mestskej časti.
§4
Pečať
1. Pečať je odvodená od erbu. Je kruhovitého tvaru s erbom v strede a s kruhopisom
„VRAKUŇA“ v dolnej polovici.
2. Pečať mestská časť používa:
a) na pečatenie významných listín a dokumentov vydávaných starostom alebo miestnym
zastupiteľstvom,
b) v ďalších prípadoch určených starostom alebo miestnym zastupiteľstvom.
3. Pečatidlo pečate mestskej časti uschováva starosta.
4. Funkciu pečate v administratívnej praxi plní pečiatka mestskej časti, ktorá je odvodená od
pečate.
§5
Zástava
1. Zástava je pevne spojená so žrďou, opatrenou špicou a pozostáva zo štyroch pozdĺžnych
pruhov vo farbách modrej (2/6), bielej (1/6), červenej (1/6) a žltej (2/6). Zástava je
odvodená od farieb štítu a figúr erbu Pri vodorovnom umiestnení je modrá farba vždy
hore. Pri zvislom umiestnení je žltá farba vľavo z čelného pohľadu. Zástava nemá presne
stanovený pomer strán. Zástava sa môže používať aj ako vlajka. Ak je spojená s priečnym
rahnom vo zvislej polohe nazýva sa koruhva. Vlajka má pomer strán 2:3 (šírka, dĺžka) a
ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

2. Zástava mestskej časti sa používa v priestoroch a v budovách uvedených v § 3 ods. 4
písm. c), d) a g)3 pri oficiálnych príležitostiach miestneho významu, a to vyvesením vo
vnútri budov, alebo na budovách a na verejných priestranstvách na to určených. Pri
slávnostných príležitostiach možno zástavu použiť na výzdobu siení a priestorov
určených na slávnostné zhromaždenia.
3. Výzvu na použitie zástavy mestskej časti vydáva starosta pri slávnostnej alebo oficiálnej
príležitosti mestskej časti, pričom upraví dôvod a dobu trvania umiestnenia zástavy
úradným oznámením.
4. Ak sa pri výzdobe používa zástava Bratislavy a zástava mestskej časti, sú umiestnené v
rovnakej výške vedľa seba, pričom sa zástava Bratislavy z čelného pohľadu umiestňuje
vľavo.
5. Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava (vlajka) Slovenskej republiky a zástava (vlajka)
mestskej časti, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna zástava
(vlajka) Slovenskej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
6. Pri používaní troch zástav (vlajok), zástavy (vlajky) mestskej časti, štátnej zástavy
(vlajky) Slovenskej republiky a zástavy (vlajky) Európskej únie, ktorá je súčasťou
vlajkovej výzdoby, sa štátna zástava (vlajka) Slovenskej republiky umiestňuje v strede,
vľavo od nej z čelného pohľadu zástava (vlajka) Európskej únie a vpravo od štátnej
zástavy (vlajky) Slovenskej republiky z čelného pohľadu zástava (vlajka) mestskej časti.
7. Zástava, vlajka, prípadne koruhva sa používa pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach, na budovách so sídlom orgánov mestskej časti a v zasadacích a rokovacích
miestnostiach orgánov mestskej časti.
8. Zástava (vlajka) sa nesmie používať v poškodenom stave.
9. Zástavu mestskej časti používajú pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestskej
časti:
a) starosta,
b) miestne zastupiteľstvo.
10. Používanie zástavy mestskej časti na iné účely ako sú uvedené v ustanoveniach tohto
paragrafu 5 sa viaže na predchádzajúci súhlas mestskej časti.
§6
Súhlas s používaním erbu a zástavy
1. Erb a zástavu môžu, fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú vymedzené v tomto
nariadení, používať len s prechádzajúcim písomným súhlasom mestskej časti.
Podkladom pre udelenie súhlasu je písomná žiadosť doručená miestnemu úradu.
2. Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa,
b) trvalý pobyt alebo sídlo žiadateľa,
c) telefónny alebo e-mail kontakt na žiadateľa,
d) zdôvodnenie účelu použitia symbolu,
e) grafický návrh použitia symbolu,
f) obdobie, na ktoré žiadateľ požaduje vydanie súhlasu,
g) podpis žiadateľa alebo zástupcu štatutárneho orgánu žiadateľa.
3. Erb a zástava sa používajú za splnenia podmienok uvedených v písomnom súhlase a
v súlade s týmto nariadením. Mestská časť môže takýto súhlas kedykoľvek obmedziť
alebo odňať.
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Za udelenie súhlasu možno v odôvodnených prípadoch žiadať finančnú úhradu.
§7
Verejné ocenenie mestskej časti

1. Miestne zastupiteľstvo môže odmeniť významných alebo zaslúžilých občanov, ktorí
svojou činnosťou prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej
obyvateľov udelením verejného ocenenia mestskej časti, za ich dosiahnuté vynikajúce
výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, ak svojou prácou a postojmi prispeli k
rozvoju mestskej časti alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť.
2. Verejné ocenenie mestskej časti je vyjadrené kovovou plaketou, na ktorej je zobrazený
znak mestskej časti a nápis „PAMATNÁ PLAKETA VRAKUŇA".
3. Starosta určí osobitným úradným oznámením termíny a kritériá podávania návrhov.
4. Návrhy na udelenie verejného ocenenia mestskej časti môžu podávať: starosta, zástupca
starostu, poslanci, komisie miestneho zastupiteľstva, obyvatelia mestskej časti samostatne
alebo prostredníctvom občianskych združení, organizácií, nadácií, združení, fondov alebo
verejnoprávnych inštitúcií pôsobiacimi na území mestskej časti.
5. Návrhy na udelenie verejného ocenenia mestskej časti občanom posúdi a odporučí
poradná 5-členná komisia zložená zo spoločensky, odborne a všeobecne uznávaných ľudí
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
6. Poradná komisia prerokuje návrhy na udelenie verejného ocenenia mestskej časti so
starostom a predloží ich na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Administratívne
činnosti s touto agendou spojené, hlavne evidenciu prijatých a schválených návrhov,
vykonáva miestny úrad.
7. O udelení verejného ocenenia mestskej časti sa vydáva osobitným spôsobom upravená
listina, ktorú podpisuje starosta a je označená odtlačkom veľkej pečate mestskej časti. Ak
je ocenením poctený cudzí štátny príslušník, tak túto listinu možno vyhotoviť
dvojjazyčne, pričom jej druhé vyhotovenie bude vypracované v niektorom zo svetových
jazykov.
8. Odovzdanie verejného ocenenia mestskej časti (plakety a listiny) sa vykonáva
slávnostným spôsobom každoročne na Vrakunskom plese.
§8
Sankcie
1. Symboly mestskej časti treba mať v úcte a vážnosti a ich používanie musí byť dôstojné
2. Za porušenie tohto nariadenia môže mestská časť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 eur4.
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď sa mestská časť dozvedela o tom kto
sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto nariadenia. Pri
ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas a následky protiprávneho
konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní“5.
4. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie sa dopustí priestupku a môže jej byť uložená
pokuta do výšky 33 eur.
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§9
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2015 zo dňa 28.
apríla 2015 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2020.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta

Vyvesené dňa: 18.11.2019
Zvesené dňa: 02.12.2019
Schválené: uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
číslo150/X/2019 zo dňa 03.12.2019
Vyhlásené dňa: 12.12.2019

Príloha č. 1

Erb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Príloha č. 2

Zástava mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

