
Všeobecne záväzné nariadenie c.~2000
o mestskVch svmboloch a ich Doužívaní.

§ 1
Úvodné ustanovenie

Ivfestskézastupitelstvo v Seredi na základe § 11 ods.4 písm.gI s použitím § 24 odst.l
písm.bl zák.c.369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o mestských symboloch a ich používaní.

§2
Symboly mesta Sered

Symboly mesta Sered sú erb, vlajka a pecat. Možno ich vyobrazovat a používat len
spôsobom ustanoveným týmto všeobecne záväzným nariadením.

§3
Erb mesta Sered

1. Erb mesta Sered (dalej len erb) tvorí:
zo spodného okraja cerveného štítu vyrastajúci nízky a nadol prehnutý cimburim
ukoncený hradobný múr s do polovice vytiahnutou mrežou v otvorenej bráne, nad
bránou jednookná veža, zastrešená sedlovou strechou, na nou dvojokná, cimburím
ukoncená a ihlanom zastrešená vysoká veža, po bokoch dve brány v sedlovými
strechami zastrešených vežickách, spojených polkruhovitým nadol prehnutým
štylizovaným múrom, prechádzajúcim pomedzi strednou vežou nad bránou a velkou
vežou v pozadí - všetko strieborné, brána a okná vo farbe štítu.

2. Erb sa ")'obrazuje farebne. Výnimocne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné,
alebo vhodné, možno od farebného ")'obrazenia upustit.

3. Striebornú farbu v erbe možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradit na písomnostiach
i bielou farbou.

4. Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie, alebo stvárnenie z kovu,
kamena, z keramického ci z iného materiálu, ak svojim vyobrazením zodpovedá
vyobrazeniu erbu.

5. Vyobrazenie erbu tvorí prílohu c.l tohto VZN.

§4
Používanie erbu mesta

1. Erb mesta sa používa spôsobom ustanoveným týmto VZN:
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al na pecati mesta Sered,
bl na insígniách primátora,
cl na cenách a vyznamenaniach mesta, na listinách o udelení cestného obcianstva mesta

Sered a uznaniach mesta Sered
dl na budovách, v ktorých majú sídlo primátor, mestský úrad a mestská polícia sa

spôsob umiestnenia erbu na priecelí budov, pokial sú oznacené štátnym znakom,
oznací s súlade so zák.c.63/93 Zb."

el v zasadacích, rokovacích a reprezentacných miestnostiach orgánov mesta,
ff na preukazoch poslancov, clenov komisií mestského zastupitelstva, hlavného

kontrolóra, zamestnancov mesta,
gi na rovnošatách, služobných preukazoch, odznakoch, motorových vozidlách

a peciatkach mestskej polície,
hl na listinách, úradných tlacivách a úradných peciatkach orgánov mesta a mestského

zastupitelstva,
il na rôzne fonny reprezentácie a na propagacné úcely mesta,
j/ na oznacenie územia mesta.

2. Erb mesta môžu používat aj iné fyzické, alebo právnické osoby pri propagácii
a reprezentácii mesta, s výnimkou oznacenia ich budov, listín, peciatok a rovnošiat.
Všetky fyzické a právnické osoby môžu používat erb vždy len takým spôsobom, aby
jeho použitie bolo dôstojné.

3. Súhlas s použitím erbu mesta v prípadoch uvedených v § 4 odst.2 tohto nariadenia
udeluje primátor mesta na základe písomnej žiadosti.
Žiadost musí obsahovat:

úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
potvrdenie o zaplatení poplatku.

Súhlas na použitie erbu mesta sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Používanie
erbu sa nespoplatnuje.

§5
Vlajka mesta Sered

1. Vlajka mesta Sered sa skladá zo siedmich striedavo bielych a cervených pruhov.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukoncená je dvoma cípmi, t.j. zástrihom, siahajúcim do
tretinyjej listu.

2. Vyobrazenie vlajky mesta Sered tvorí prílohu c.2 tohto VZN.

§6
Spôsob používania vlajky mesta

1. Orgány mesta používajú vlajku mesta pri príležitosti mestských sviatkov a dní
významných pre mesto.

2. výzw na použitie vlajky mesta s casom trvania vlajkovej výzdoby vydáva primátor
mesta.

3. Vlajka mesta sa vztycuje na vlajkový stožiar.
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4. Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou mesta, obidve sú umiestnené v rovnakej
výške vedla seba, pricom sa štátna vlajka z ce1néhopohladu umiestnuje vlavo.

5. Vlajka mesta sa nesmie použit poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovat do
ružice.

6. Na mestskej vlajke, ani na stožiari sa neumiestnujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia,
stuhy apod.

7. Vlajka mesta sa môže používat aj vo fonne mestskej zástavy.

§7
Zástava mesta Sered

1. Zástava mesta Sered (dalej len zástava mesta) je utvorená podla vlajky mesta.
Vzájomný pomer šírky a dÍžky zástavy mesta sa ustanowje tak, že dÍžka zástavy
nepresahuje trojnásobok šírky.
Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že kým vlajka predstawje volný kus textilu, ktorý sa
vztycuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrdou, alebo
kratším priecnym rahnom (ak ide o koruhw).

2. Na použitie zástavy mesta a zaobchádzania s nou sa vztahuje v primeranom rozsahu
ustanovenie o používaní vlajky mesta.

3. Krátka zástava mesta Sered je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená
k žrdi. Používa sa na hromadnú vlajkovú výzdobu mesta.

4. Koruhva mesta Sered predstawje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil
pripojený k priecnému rahnu, s ktorým sa spolu vztycuje na stožiar pred budovou
mestského úradu.

5. Vyobrazenie zástavy mesta, krátkej zástavy mesta tvorí prílohu c.3 tohto VZN.

6. Kombinovaná alebo tiež "velká" koruhva mesta Sered predstawje spojenie koruhvy
so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priecnemu rahnu do hornej casti zástavy.
Používa sa ako trvalá výzdoba vo velkej zasadacej miestnosti mestského úradu.
Vyobrazenie tvori prilohu cA tohto VZN.

7. Zástaw mesta uschováva primátor mesta.

§8
Pecat mesta Sered

1. Pecat mesta Sered je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom ,,Mesto
Sered'''. Pecat má priemer 45 mm.

2. Pecat mesta uschováva primátor mesta.

3. Pecat mesta sa používa:
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al na potvrdenie hodnovernosti textu zväzkov mestskej kroniky,
bl na listinách, ktorými sa udelujú ceny, cestné obcianstvo a vymamenania mesta

Sered,
cl vo zvlášt významných pripadoch, ktoré schváli primátor mesta.

4. Z pecate mesta je odvodená okrúhla peciatka mesta. Ich pecatné pole sa nelíši od
mestskej pecate, no kruhopis sa mení podla toho, ci ide o peciatku primátora, alebo
mestského úradu.

§9
Spolocnéa záverecnéustanovenie

1. Za zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich
použil.

2. V pripade porušení ustanovení tohto všeobecne závämého nariadenia sa bude
postupovat v súlade s príslušným ustanovením zákona c.3721199t Zb. o priestupkoch
v platnom mení a zákona c.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v platnom mení.

3. Toto VZN nadobúda úcinnost .1t...~;g.WO

Pri1oha:symboly mesta

/l~
Mgr.Vladimír Vranovic

Primátor mesta
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