
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt�a 
�. 3/1994 zo d�a 8.4.1994 

v znení VZN �. 6/2002 
o mestských symboloch a ich používaní 

 
 
Mestské zastupite�stvo v Byt�i pod�a § 6 a § 24, ods. 1, písm. b) zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

§ 1 
Mestské symboly 

 
Mestskými symbolmi mesta Byt�e sú mestský erb, mestská vlajka, mestská pe�a�, farby mesta. Možno ich vyobrazova�, 
zhotovova� a používa� len spôsobom ustanoveným týmto nariadením. 
 

Mestský erb 
§ 2 

Vyobrazenie mestského erbu 
 
1. Mestský erb tvorí na zelenom štíte strieborný zámok na modrej rieke, na prie�elí zámku je zelený ter�, v ktorom je 

strieborná hlava Sv. Jozefa so zlatou gloriolou okolo hlavy a so zlatou hornou polovicou píly, po stranách tváre sú 
zlaté písmená S J, v horných rohoch štítu je zlatý polmesiac a hviezda. 

2. Mestský erb sa vyobrazuje farebne. Ak to nie je možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upusti�. 
3. Pri farebnom stvárnení možno striebornú farbu zámku a hlavy Sv. Jozefa nahradi� bielou farbou, zlatú farbu 

glorioly, písmen S J, píly, polmesiaca a hviezdy možno nahradi� žltou farbou. 
4. Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, dreva, kame�a 

alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu mestského erbu. 
5. Vyobrazenie mestského erbu tvorí prílohu �. 1 nariadenia. 
 

§ 3 
Používanie mestského erbu 

 
1. Mestský erb používajú 

a) Mestské zastupite�stvo, 
b) Primátor mesta, 
c) Mestská polícia, 
d) Mestský dobrovo�ný požiarny zbor, 
e) Mestský úrad 

2. Mestský erb môže používa� mestská knižnica a prípadne aj �alšie mestské ustanovizne, najmä z oblasti kultúry. 
3. Mestský erb používajú na svoje ozna�enie fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú mesto na oficiálnych 

podujatiach. 
4. Mestský erb môžu používa� aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou ozna�enia ich budov (§ 4), listín (§ 5), 

pe�iatok (§ 6) a rovnošiat. Všetky fyzické a právnické osoby môžu používa� mestský erb len takým spôsobom, aby 
jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako mestského symbolu a len so súhlasom mesta. 

5. Mestský erb sa používa najmä na ozna�enie 
a) budov a zasadacích miestností orgánov mesta a jeho ustanovizní, úradnej miestnosti primátora, 
b) katastrálneho územia mesta, 
c) mestských insígnií, 
d) mestských vyznamenaní, cien a �estného ob�ianstva, 
e) listín, pe�atí a úradných pe�iatok orgánov mesta 
f) úradných preukazov vydávaných orgánmi mesta, 
g) mestských cenných papierov. 

 
§ 4 

Mestský erb na budovách 
 
1. Mestský erb sa používa na vonkajšie ozna�enie budov mestských orgánov a ustanovizní takto: 

a) budova sa ozna�uje len jedným vyobrazením, 
b) mestský erb sa umiest�uje nad tabu�kou ozna�ujúcou názov orgánu alebo ustanovizne, 



c) pri sú�asnom použití mestského erbu so štátnym znakom sa mestský erb umiest�uje vpravo od štátneho 
znaku. 

2. Ak mestský erb nie je sú�as�ou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej ozna�enie tabu�a s jeho 
vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30, 40 alebo 60 cm. 

 
§ 5 

Mestský erb na listinách 
 
Mestským erbom sa ozna�ujú len listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánu mesta, alebo ktorými sa 
úradne osved�ujú dôležité skuto�nosti alebo oprávnenia vydané pri výkone samosprávy. Mestský erb sa používa takto: 
a) na listinách a iných úradných tla�ivách ur�ených na hromadné alebo opakované používanie je mestský erb 

predtla�ený farebne alebo v kresbe, 
b) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánov mesta alebo osved�enie 

dôležitých skuto�ností alebo oprávnení, sa používa odtla�ok úradnej pe�iatky s mestským erbom. 
 

§ 6 
Mestský erb na úradných pe�iatkach 

 
1. Úradné pe�iatky s mestským erbom sú okrúhle s priemerom 36 mm, stvárnením a kruhopisom sú totožné s 

mestskou pe�a�ou (§ 13). Na osobitné ú�ely sa používajú úradné pe�iatky s priemerom 17 a 22 mm. Mesto 
používa odtla�ok úradnej pe�iatky s erbom mesta a s názvom mesta na rozhodnutiach, oprávneniach a 
osved�eniach skuto�ností vydaných pri výkone samosprávy. 

2. Vo veciach výkonu štátnej správy pod�a osobitných predpisov sa listiny obsahujúce rozhodnutie alebo osved�enie 
dôležitých skuto�ností alebo oprávnení ozna�ujú úradnými pe�iatkami so štátnym znakom Slovenskej republiky. 

 
Mestská vlajka 

§ 7 
Vyobrazenie mestskej vlajky 

 
1. Mestská vlajka sa skladá z troch pozd�žnych pruhov - bieleho, zeleného a žltého, rovnakej šírky, usporiadaných pod 

sebou. Je ukon�ená lastovi�ím chvostom, siahajúcim do jednej tretiny jej d�žky. Pomer strán mestskej vlajky je 2:3. 
2. Vyobrazením mestskej vlajky tvorí prílohu �íslo 2a) tohto nariadenia. 
3. Mestská vlajka sa môže používa� aj vo forme mestskej zástavy (§ 10) 
 

§ 8 
Spôsob používania mestskej vlajky 

 
1. Mestská vlajka sa vzty�uje na vlajkový stožiar. 
2. Mestskou vlajkou sa ozna�ujú budovy, kde sídlia orgány mesta a to aj mimo príležitostí uvedených v ods. 3. 
3. Mestská vlajka sa používa spolu so štátnou vlajkou Slovenskej republiky pri 

a) príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát, 
b) príležitosti mestského významu (pamätné dni a pod.). 

4. Výzvu na použitie vlajok pod�a ods. 3, písm. a/ vydáva Ministerstvo vnútra SR a pod�a ods. 3, písm. b/ primátor 
mesta. 

5. Ak sa pri výzdobe používa štátna a mestská vlajka, obidve sú umiestnené v rovnakej výške ved�a seba, pri�om 
štátna vlajka z �elného poh�adu sa umiest�uje v�avo. 

6. Štátna i mestská vlajka sa nesmie použi� poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzova� do ružice. 
 

§ 9 
 
Vlajková výzdoba sa za�ína najneskôr o 18.00 hodine d�a predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skon�í sa najskôr o 
8.00 hodine nasledujúceho d�a. 
 

§ 10 
Mestská zástava 

 
1. Mestská zástava je utvorená pod�a mestskej vlajky, je vždy pevne spojená so žr�ou alebo prie�nym rahnom. D�žka 

mestskej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky. 



2. Mestskú zástavu možno použi� vo forme koruhvy, ktorá má rovnaký tvar ako zástava, ale je upevnená na prie�nom 
rahne, vy�ahuje sa na stožiar. 

3. Na používanie mestskej zástavy sa vz�ahujú ustanovenia § 8 okrem ods. 1. 
4. Mestská zástava a koruhva je vyobrazená v prílohe �. 2 písm. b/c/ tohto nariadenia. 
 

§ 11 
Odvodené mestské symboly 

 
1. Z mestského erbu, vlajky a mestských farieb vychádzajú nasledovné odvodené mestské symboly: znaková vlajka 

(zástava) mesta, štandarda primátora mesta, kombinovaná koruhva a krátka mestská zástava. 
2. Znakovú vlajku (zástavu) tvorí mestský erb premietnutý na textil v tvare obd�žnika, pri�om pomer výšky a šírky 

vlajky (zástavy) je totožný s pomerom výšky a šírky mestského erbu. 
3. Štandarda primátora mesta má rovnakú podobu ako znaková vlajka je však olemovaná lemom v mestských 

farbách. 
4. Kombinovaná koruhva je koruhva s pridaním motívu znakovej vlajky do rahnovej �asti. 
5. Krátka mestská zástava je pruhová z mestských farieb, jej výška je trojnásobkom d�žky. 
6. Znaková vlajka, štandarda primátora, kombinovaná koruhva a krátka mestská zástava sú vyobrazené v prílohe �. 3 

písm. a) - d) tohto nariadenia. 
 

§ 12 
 
1. Na používanie mestskej vlajky a zástavy ako i odvodených symbolov sa vz�ahujú ustanovenia § 3. 
2. Fyzické a právnické osoby môžu používa� mestskú vlajku i zástavu a odvodené symboly okrem štandardy 

primátora, ich použitie však musí by� dôstojné a musí zodpoveda� postaveniu mestských symbolov a len so 
súhlasom mesta. 

 
§ 13 

Mestská pe�a� 
 
1. Mestská pe�a� je okrúhla, tvorí je mestský erb, vyp��ajúci vnútorný kruh, cez ktorý v hornej �asti pre�nieva. Okolo 

erbu je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) MESTO BYT�A. Za�iatok a koniec kruhopisu je ozna�ený 
hviezdi�kou. Priemer mestskej pe�ate je 36 mm. 

2. Pe�atidlo mestskej pe�ate uschováva primátor mesta, ktorý ju používa najmä pri slávnostných príležitostiach. 
3. Vyobrazenie mestskej pe�ate tvorí prílohu �. 4 tohto nariadenia. 
 

§ 14 
Mestské farby 

 
1. Farbami mesta sú biela, zelená a žltá. Pri záväznom používaní mestských farieb sa používajú ich heraldické 

odtiene. 
2. Farby mesta môžu používa� všetky fyzické i právnické osoby bez obmedzenia. 
 

§ 15 
Spolo�né a závere�né ustanovenia 

 
1. Za zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. 
2. Pokia� právnické a fyzické osoby zaviedli so súhlasom mesta odchylne stvárnenie mestských symbolov od tohto 

nariadenia, môžu ich v tejto podobe používa� aj na�alej. 
3. Porušenia povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia sa stíhajú ako priestupok pod�a 

zákona �.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� d�om 1. augusta 2002. 
 
 
 
 
 

Peter Lalinský 
primátor mesta 


