
Návrh na uznesenie: 
 
Alternatíva  A: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na svojom rokovaní 19. 4. 2011 na základe § 6 ods. 1 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  uznáša na Všeobecne záväznom 
nariadení č. 4/2011 – Štatút mesta Sereď . 
 
 
 
 
 
Alternatíva B: 
 
Vypúšťa celé znenia § 25, 26, 27, 28,  a 29  návrhu a uznáša sa na tomto znení: 
 
§ 25 Symboly mesta 
 
1) Symboly mesta sú: a) erb mesta, b) vlajka mesta, c) pečať mesta  
2) Erb mesta tvorí: červený štít, z jeho spodného okraja vyrastá nízky a nadol prehnutý hradobný múr 
ukončený cimburím. V otvorenej bráne je do polovice vytiahnutá mreža. Nad bránou je veža s jedným 
oknom zastrešená sedlovou strechou. Nad ňou je cimburím ukončená a ihlanom zastrešená vysoká 
veža s dvoma oknami. Po bokoch sa nachádzajú dve brány s vežičkami zastrešenými sedlovými 
strechami, ktoré sú spojené polkruhovitým, nadol prehnutým štylizovaným múrom, prechádzajúcim 
medzi strednou vežou nad bránou a veľkou vežou v pozadí – všetko strieborné, brána a okná vo farbe 
štítu. 
3)  Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta tvorí príloha č. 1   tohto štatútu. 
4) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene 
alebo nesprávne použitého erbu. 
6) Vlajka mesta pozostáva zo siedmich striedavo bielych a červených pruhov. Vlajka má pomer strán 
2:3 a ukončená je dvomi cípmi, t.j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu. 
7)  Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta tvorí prílohu č. 2 tohto Štatútu. 
9)  Pečať mesta je okrúhla, uprostred s mestským symbolom a kruhopisom „ Mesto Sereď“. Pečať má 
priemer 45 mm. 
11)  Pečať uschováva primátor mesta. 
 
 
§ 26 Používanie  symbolov mesta  
 

1)  Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. 
2)   Erb mesta sa používa: 
a) na pečatidle mesta, 
b) na insígniách primátora, 
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta , ceny mesta, 
a uznaniach mesta, 
d) v korešpondenčnom  styku  primátora  mesta , mestského úradu a mestskej 
polície, 
e) na budovách, kde má sídlo úrad, 
f) na označenia katastrálneho územia mesta, 
g) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta, 
h) na preukazoch poslancov mesta, ako aj zamestnancov mesta, 
ch) na rovnošatách príslušníkov  mestskej polície, odznaku, 
i) na označenie vozidiel mestskej polície, 



j) na pečiatke mestskej polície, 
k) na úradnej pečiatke mesta. 
Subjekty používajúce erb hore uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov. 
3) Vlajkou mesta sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadacia miestnosť 
zastupiteľstva a úradná miestnosť primátora mesta. 
4) Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na 
pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 

5)  Používanie symbolov mesta inými subjektami upravuje osobitný predpis. 

Vypúšťa celé znenie Siedmej hlavy „KRONIKA MESTA SEREĎ“ 

 

 

 

 

Alternatíva C: 
 
Vypúšťa celé znenia § 25, 26, 27, 28,  a 29  návrhu a uznáša sa na tomto znení: 
 
§ 25 Symboly mesta 
 
1) Symboly mesta sú: a) erb mesta, b) vlajka mesta, c) pečať mesta  
2) Erb mesta tvorí: červený štít, z jeho spodného okraja vyrastá nízky a nadol prehnutý hradobný múr 
ukončený cimburím. V otvorenej bráne je do polovice vytiahnutá mreža. Nad bránou je veža s jedným 
oknom zastrešená sedlovou strechou. Nad ňou je cimburím ukončená a ihlanom zastrešená vysoká 
veža s dvoma oknami. Po bokoch sa nachádzajú dve brány s vežičkami zastrešenými sedlovými 
strechami, ktoré sú spojené polkruhovitým, nadol prehnutým štylizovaným múrom, prechádzajúcim 
medzi strednou vežou nad bránou a veľkou vežou v pozadí – všetko strieborné, brána a okná vo farbe 
štítu. 
3)  Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta tvorí príloha č. 1   tohto štatútu. 
4) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene 
alebo nesprávne použitého erbu. 
6) Vlajka mesta pozostáva zo siedmich striedavo bielych a červených pruhov. Vlajka má pomer strán 
2:3 a ukončená je dvomi cípmi, t.j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu. 
7)  Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta tvorí prílohu č. 2 tohto Štatútu. 
9)  Pečať mesta je okrúhla, uprostred s mestským symbolom a kruhopisom „ Mesto Sereď“. Pečať má 
priemer 45 mm. 
11)  Pečať uschováva primátor mesta. 
 
 
§ 26 Používanie  symbolov mesta  
 

1)  Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. 
2)   Erb mesta sa používa: 
a) na pečatidle mesta, 
b) na insígniách primátora, 
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta , ceny mesta, 
a uznaniach mesta, 
d) v korešpondenčnom  styku  primátora  mesta , mestského úradu a mestskej 
polície, 
e) na budovách, kde má sídlo úrad, 
f) na označenia katastrálneho územia mesta, 
g) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta, 
h) na preukazoch poslancov mesta, ako aj zamestnancov mesta, 



ch) na rovnošatách príslušníkov  mestskej polície, odznaku, 
i) na označenie vozidiel mestskej polície, 
j) na pečiatke mestskej polície, 
k) na úradnej pečiatke mesta. 
Subjekty používajúce erb hore uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov. 
3) Vlajkou mesta sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadacia miestnosť 
zastupiteľstva a úradná miestnosť primátora mesta. 
4) Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na 
pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 

5)  Používanie symbolov mesta inými subjektami upravuje osobitný predpis. 

 

 


