VZN č. 6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Buglovciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona č. 63/1993 Z.z.
o štátnych symboloch SR a ich použití v znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Buglovce
č. 6/2015

o používaní a ochrane obecných symbolov
§1
Úvodné ustanovenie
1. Obecné symboly sú ustálené vizuálne znamenia reprezentujúce obec, ako právny subjekt
v jeho historickej kontinuite.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Buglovce je vymedziť presnú podobu
obecných symbolov a stanoviť zásady používania a ochrany obecných symbolov.
3. Obecné symboly možno používať len v podobe ustanovenej obecným zastupiteľstvom
v Buglovciach.
§2
Symboly obce
Symboly obce Buglovce sú:
a) erb obce
b) vlajka obce
c) zástava obce
d) pečiatka obce
§3
Erb obce
1. Popis erbu obce:
V modrom štíte na zlatej trávnatej pažiti na stojacom striebornom zlatohrivom koni so zlatou
ohlávkou striebroodetý rytier – svätý Martin s červeným chocholcom na striebornej prilbici,
strieborným mečom so zlatou rukoväťou presekávajúci svoj červený plášť, vľavo pod ním
sediaci strieborný zlatovlasý žobrák so zlatou palicou.
2. Podrobné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§4
Vlajka obce
1. Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, modrej, bielej,
žltej, bielej, modrej a červenej.
2. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu.
3. Podrobné vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohe č. 1 tohto VZN.
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§5
Zástava obce
1. Zástava obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, modrej, bielej,
žltej, bielej, modrej a červenej.
2. Tvar zástavy vychádza z obdĺžnika, ktorého pomer strán šírky a dĺžky je 2:4.
3. Zástava je pevne spojená so žrďou pozdĺž kratšej strany zástavy.
4. Podrobné vyobrazenie zástavy obce tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
§6
Pečiatka s erbom obce
1. Okrúhla pečiatka s erbom obce lemovaná jednoduchou kružnicou má v strede vyobrazený
erb obce bez heraldického šrafovania. Vnútorná kružnica je neúplná. Kruhopis: * OBEC
BUGLOVCE *. Priemer 36 milimetrov.
2. Vyobrazenie okrúhlej pečiatky tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
§7
Zásady používania symbolov obce
1. Erb obce na svojich písomnostiach a tlačivách používa:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
c) obecný úrad
2. Orgány a organizácie uvedené v § 7 ods.1 používajú erb obce v záhlaví svojich písomností,
listín a iných úradných tlačív určených na hromadné alebo opakované používanie predtlačený
farebne alebo čiernobielo bez heraldického šrafovanie.
3 Právnické a fyzické osoby môžu používať erb obce na základe povolenia Obce Buglovce.
V povolení sa určí spôsob, rozsah a ostatné podmienky používania erbu obce. Povolenie môže
byť odňate, ak sa zistí používanie erbu v rozpore s vydaným povolením.
4. Erb obce Buglovce sa používa:
a) na insígniách starostu obce,
b) na cenách a vyznamenaniach obce Buglovce,
c) na vonkajšie označenie budovy, v ktorej sídli obecný úrad,
d) v zasadacích a rokovacích miestnostiach obecných orgánov,
e) na označenie reprezentačných obecných priestorov,
f) na služobnom aute a preukazoch členov obecných orgánov a pracovníkov obecného
úradu,
g) na rôzne formy reprezentácie a na propagačné účely,
h) na označenie hraníc katastrálneho územia obce Buglovce.
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5. Erb obce sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo po ľavej
strane hlavného vchodu z čelného pohľadu, nad tabuľkami, na ktorých sú uvedené názvy
obecných orgánov a obecného úradu.
6. Za označenie budovy obecným erbom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník
(užívateľ) budovy.
7. Obecná vlajka alebo obecná zástava vo farbách obce má byť vyhotovená z jednoduchej látky
(obidve strany majú byť rovnaké), ľahkej a pevnej, ktorá nesmie byť naškrobená. Odtiene farieb
majú mať sýty tón a majú byť trvanlivé.
8. Obecná vlajka alebo obecná zástava sa nesmie používať poškodená, zašpinená, nesmie sa
zväzovať do ružice, neumiestňujú sa na ňu nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod.
9. Pri nepárnom počte vlajok sa obecná vlajka umiestni uprostred.
10. Pri súčasnom používaní obecnej vlajky a štátnej vlajky sú obidve umiestnené v rovnakej
výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a vpravo od nej
obecná vlajka.
11. Okrúhlu pečiatku s erbom obce sa používa:
- na pečiatkovanie rozhodnutí vydaných v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom
konaní v ktorom starosta má postavenie správneho a daňového orgánu
- na písomnosti, ktoré obsahujú uznesenia obecného zastupiteľstva, zápisnice zo
zasadaní obecného zastupiteľstva alebo rozhodnutia orgánu obce, alebo ktoré
osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia
- rozhodnutia správneho orgánu vydané podľa osobitných právnych predpisov
- nariadenia a príkazy starostu obce
- plno mocenstvo udelené starostom
- poverenie udelené starostom na vykonanie kontroly
- zmluvy a iné dohody
- pracovnoprávne vzťahy
- všeobecne záväzné nariadenia obce,
- odpisy rozhodnutí, výpisy z registrov, potvrdenia, vyznamenania udelené obcou a pod.
12. Používanie ostatných pečiatok upravuje Smernica č.1/2015 Používanie pečiatok na
obecnom úrade v Buglovciach.
§8
Ochrana symbolov obce
1. Symboly obce treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa preto
používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem znevažovania.
2. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s obecnými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten,
kto ich požil.
3. Každé zneužitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie symbolov obce je
zakázané.
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4. Kontrola používania obecných symbolov prináleží starostovi obce, poslancom obecného
zastupiteľstva, kontrolórovi obce.
5. Úmyselné poškodenie, zneužitie alebo zneváženie obecných symbolov chránených týmto
VZN sa stíha podľa osobitných predpisov.
§9
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov pokutu do výšky 6638 eur.
2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších predpisov.
§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN obce Buglovce č. 6/2015 o používaní a ochrane obecných symbolov prerokovalo
a schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19.11.2015 uznesením č. 4/2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
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