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Návrh uznesenia 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou 1. 
augusta 2018. 
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Dôvodová správa 

Podľa čl. 96 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších zmien „Pravidlá používania symbolov mestskej časti upraví mestská časť 
nariadením mestskej časti.". 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č. 267/2013 zo 
dňa 30.04.2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
č. 1/2013 zo dňa 30.4.2013 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava
Dúbravka. 

Dňa 19.02.2015 bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „mestská čast"') 
podľa§ 22 ods. 1 písm. a) bod 2, § 25 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o prokuratúre") doručený protest prokurátora zo dňa 
11.02.2015 (ďalej len „protest prokurátora") proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2013 zo dňa 30.04.2013 o podmienkach používania symbolov 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou 1.6.2013 (ďalej len „VZN č. 1/2013"), 
pretože týmto VZN č. 1/2013 v časti§ 3 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a), písm. e), písm. f), písm. 
m), § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, ods. 4, ods. 5, § 6 ods. 3, § 7 ods. 1, ods. 3 a § 8 ods. 2 bol 
porušený zákon. Súčasne prokurátor navrhol nezákonné ustanovenia zrušiť. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č. 44/2015 zo 
dňa 5.5.2015 prerokovalo protest prokurátora proti VZN č. 1/2013 a vyhovelo v plnom 
rozsahu protestu prokurátora v časti § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a), písm. e ), písm. f), písm. 
m), § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, ods. 4, ods. 5, § 6 ods. 3, § 7 ods. 1, ods. 3 a § 8 ods. 2. 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2013 zo dňa 
30.04.2013 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 

1. Pôvodné znenie § 3 ods. 2: 
,, Za erb mestskej časti sa považuje aj jeho jednofarebné vyobrazenie. ". 

Podľa prokurátora miestne zastupiteľstvo nad rámec jemu zverenej normotvornej 
právomoci určilo, že za erb sa považuje aj jeho jednofarebné vyobrazenie. Erb mestskej časti 
možno považovať len také vyobrazenie, ktoré je uvedené v Heraldickom registri 
a jednofarebné vyhotovenie erbu sa v Heraldickom registri Slovenskej republiky nenachádza. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a v § 3 bolo pôvodné znenie ods. 2 
vypustené. 

2. Pôvodné znenie § 4 ods. 1 písm. a): 
,, Erb sa používa: a)na pečatidle mestskej časti, ". 

Podľa prokurátora zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení"), ani zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o hlavnom meste SR 
Bratislave"), a ani Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v platnom znení ( ďalej len „štatút") 
pojem pečatidlo, ako symbol obce (mestskej časti) nepoznajú. Výpočet symbolov mestskej 
časti je pozitívny a taxatívny. Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava a pečať mestskej časti. 
Počet symbolov nie je možné rozširovať z čoho vyplýva, že mestská časť si nemôže zaviesť 
žiadne iné než zákonom predpokladané druhy symbolov mestskej časti. Pojem pečať 

sémanticky znamená nástroj i znak zhotovený týmto nástrojom. 
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V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a pôvodné znenie § 4 ods. 1 písm. a) 
bolo nahradené v znení: 
,,a) na pečati mestskej časti,". 

3. Pôvodné znenie § 4 ods. 1 písm. e): 
,, Erb sa používa: e) na budovách, ktoré sú sídlom starostu, miestneho úradu, orgánov obce, 
dobrovoľného hasičského zboru, ". 
4. Pôvodné znenie § 4 ods. 1 písm. f): 
,, Erb sa používa: j) v rokovacích a zasadacích miestnostiach orgánov mestskej časti, ". 

Podľa prokurátora povinné použitie erbu upravuje zákon o obecnom zriadení. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a v § 4 ods. 1 bolo pôvodné znenie 
písm. e) a f) nahradené v znení: 
„e) na budove mestskej časti, ktorá je sídlom orgánov mestskej časti, v zasadacej miestnosti 
miestneho zastupiteľstva a v úradnej miestnosti starostu,". 

5. Pôvodné znenie § 4 ods. 1 písm. m): 
,, Erb sa používa: m) v iných prípadoch, ak o tom rozhodne starosta. ". 

Podľa prokurátora citované ustanovenie je v rozpore so zákonom o hlavnom meste SR 
Bratislave, nakoľko tento zákon určovanie pravidiel používania symbolov mestskej časti 

formou všeobecne záväzného nariadenia zveril miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti, nie 
starostovi. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a v § 4 ods.1 písm. m) bolo pôvodné 
znenie písm. m) vypustené. 

Doterajšie písmená písm. g), h), i), j), k),l) am), sa označili ako písm. f), g), h), i), j) 
ak). 

6. Pôvodné znenie § 4 ods. 3: 
„ Listiny s erbom a úradné pečiatky mestskej časti s erbom sa používajú spravidla vtedy, ak 
listina obsahuje nariadenie, oprávnenie, osvedčenie, záväzné stanovisko, uznesenie alebo 
rozhodnutie orgánov mestskej časti. Nepoužívajú sa v bežnom korešpondenčnom styku a pri 
výkone prenesenej štátnej správy. ". 

Podľa prokurátora zákon o obecnom zriadení taxatívne stanovil, v ktorých prípadoch 
je obec povinná používať odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom obce (mestskej časti). 
Uvedené ustanovenie zákona tak obsahuje povinnosť obce v stanovených prípadoch používať 
odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom obce, preto nie je na mieste pojem „spravidla", 
ktorý svojím významom predstavuje nižší stupeň povinnosti, keď slovo „spravidla" možno 
vykladať ako obvykle, zvyčajne a pod. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a pôvodné znenie § 4 ods. 3 bolo 
nahradené v znení: 
,,(3) Mestská časť používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mestskej časti a názvom 
mestskej časti na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone 
samosprávy.". 
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7. Pôvodné znenie § 5 ods. 3: 
,,Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava (vlajka) Slovenskej republiky a zástav (vlajka) 
mestskej časti, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna zástava (vlajka) 
Slovenskej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vľavo. ". 
8. Pôvodné znenie § 5 ods. 4: 
,,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. ". 
9. Pôvodné znenie § 5 ods. 5: 
,, Zástav, 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. ". 

Podľa prokurátora spôsob používania štátnej vlajky a zástavy Slovenskej republiky so 
zástavou a vlajkou obce a používanie štátnej vlajky a zástavy Slovenskej republiky pri 
nepárnom a párnom počte vlajok a zástav, je záväzne upravený v zákone NR SR č. 63/1993 
Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „ zákon o štátnych symboloch SR"). Zákon o obecnom zriadení, zákon o hlavnom 
meste SR Bratislave a ani zákon o štátnych symboloch SR nesplnomocnil obec na prijatie 
úpravy v súvislosti s používaním štátnej vlajky a zástavy Slovenskej republiky. 

V týchto častiach bolo protestu prokurátora vyhovené a v § 5 bolo pôvodné znenie 
ods. 3, 4 a 5 vypustené. 

Doterajší ods. 6 sa označil ako ods. 3. 

10. Pôvodné znenie§ 6 ods. 3: 
,, Pečatidlo pečate mestskej časti uschováva starosta. ". 

Podľa prokurátora zákon o obecnom zriadení, ani zákon o hlavnom meste SR 
Bratislave, a ani štatút pečatidlo, ako symbol obce (mestskej časti) nepoznajú. Výpočet 
symbolov mestskej časti je pozitívny a taxatívny. Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava 
a pečať mestskej časti. Počet symbolov nie je možné rozširovať z čoho vyplýva, že mestská 
časť si nemôže zaviesť žiadne iné než zákonom predpokladané druhy symbolov mestskej 
časti. Pojem pečať sémanticky znamená nástroji znak zhotovený týmto nástrojom. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a pôvodné znenie § 6 ods. 3 bolo 
nahradené v znení: 
,,(3) Pečať mestskej časti uschováva starosta.". 
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11. Pôvodné znenie§ 7 ods. 1: 
„ Erb a zástavu (vlajku) môžu fyzické a právnické osoby používať len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase starostu. ". 

Podľa prokurátora považuje uvedenú ustanovenie v rozpore so zákonom o obecnom 
zriadení, ktorý stanovuje, že symboly obce môžu právnické osoby zriadené alebo založené 
obcou a iné právnické osoby, používať len so súhlasom obce, teda nie po predchádzajúcom 
písomnom súhlase starostu. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a pôvodné znenie § 7 ods. 1 bolo 
nahradené v znení: 

„(1) Erb a zástavu (vlajku) mozu me fyzické a právnické osoby používať len po 
predchádzajúcom súhlase mestskej časti.". 

12. Pôvodné znenie § 7 ods. 3: 
„ Za udelenie súhlasu môže mestská časť v odôvodnených prípadoch požadovať finančnú 
úhradu.". 

Podľa prokurátora je uvedené ustanovenie v rozpore so zákonom, nakoľko žiadny 
platný právny predpis neustanovuje, nepozná a neurčuje výšku finančnej náhrady (poplatku) 
za použitie symbolov obce (mestskej časti), pričom žiadny platný právny predpis neumožňuje 
žiadať za použitie symbolov obce (mestskej časti) finančnú úhradu. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a v § 7 bolo pôvodné znenie ods. 3 
vypustené. 

13. Pôvodné znenie § 8 ods. 2: 
„ Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi a ich ochranu zodpovedá ten, kto ich používa alebo 
použil. Zakázané je používanie symbolov mestskej časti, ktoré by bolo nevhodné, 
neprimerané, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom. ". 

Podľa prokurátora mestská časť určila zákazy, ktoré nemajú oporu v právnom 
poriadku Slovenskej republiky, žiadny právny predpis nezakazuje to, čo je zakázané 
v uvedenom ustanovení. Ochranu štátnych symbolov, resp. iných symbolov v prípadoch 
konania vymedzeného v skutkovej podstate priestupku poskytuje zákon o priestupkoch. 

V tejto časti bolo protestu prokurátora vyhovené a v § 8 bolo pôvodné znenie ods. 2 
vypustené. 

Doterajší ods. 3 sa označil ako ods. 2. 
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Stanovisko komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia 
s majetkom zo dňa 16.4.2018: 

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom na svojom 
zasadnutí dňa 16.4.2018 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava
Dúbravka: 

Schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach používania 
symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č ........ ./2018 
zo dňa ............. . 

o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa§ 15 ods. 2 písm. a), 
§ 24a zákona Slovenskej národnej rady č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 96 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších zmien sa uznieslo: 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej 

,,nariadenie") ustanovuje podmienky používania symbolov mestskej časti Bratislava
Dúbravka ( ďalej len „mestská čast"'). 

§2 
Symboly mestskej časti 

(1) Za symboly mestskej časti sa považujú: 
a) erb mestskej časti, 
b) zástava (vlajka) mestskej časti, 
c) pečať mestskej časti. 

(2) Symboly mestskej časti ( okrem pečate mestskej časti) sú zapísané v Heraldickom registri 
Slovenskej republiky pod signatúrou D-68/96 (príloha). 
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§3 
Erb mestskej časti 

Erb mestskej časti tvorí v modrom štíte na zelenej oblej pažiti stojaca strieborná kamenná 
čierno murovaná studňa so zlatou konštrukciou, držiacou striebornú kladku so zlatým 
lanom, ktorého pravý koniec spadá do studne a na druhom konci s hákom je pripevnené 
červené vedierko, stojace na obrube studne, vpravo od studne dva rastúce zlaté jednolisté 
zlaté dubčeky, z ľavého okraja štítu vyrastajúca strieborná ruka s vystretým ukazovákom 
smerujúcim k studni. 

(1) Erb sa používa: 
a) na pečati mestskej časti, 
b) na insígniách starostu, 

§4 
Používanie erbu 

c) na listovom papieri mestskej časti a starostu, 
d) na pamätnej plakete starostu, 
e) na budove mestskej časti, ktorá je sídlom orgánov mestskej časti, v zasadacej miestnosti 
miestneho zastupiteľstva a v úradnej miestnosti starostu, 
f) na preukazoch poslancov miestneho zastupiteľstva a zamestnancov mestskej časti, 
g) na označenie územia mestskej časti, 
h) na rovnošatách a vozidlách dobrovoľného hasičského zboru, 
i) v označení rozpočtových a príspevkových organizácií a zariadení mestskej časti, 
j) na označenie publikácií alebo iných výstupov činností mestskej časti alebo 
právnických osôb ňou zriadených alebo založených, 
k) na označenie miest, v ktorých mestská časť sama, alebo s inými fyzickými, alebo 
právnickými osobami, alebo s jej finančnou podporou organizuje pracovné, kultúrne, 
športové alebo iné podobné podujatia. 

(2) Erb mestskej časti na úradných listinách a úradných pečiatkach používajú: 
a) starosta mestskej časti, 
b) orgány miestneho zastupiteľstva, 
c) miestny kontrolór. 

(3) Mestská časť používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mestskej časti a názvom 
mestskej časti na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone 
samosprávy. 

§5 
Zástava (vlajka) mestskej časti 

(1) Zástava je pevne spojená so žrďou opatrenou špicou, pozostáva z piatich pozdÍžnych 
pruhov vo farbách červenej 1/6,bielej 1/6, modrej 216, žltej 1/6a zelenej 1/6. Zástava je 
ukončená troma cípmi tzn. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny zástavy. Pri 
vodorovnom umiestnení je červená farba vždy hore. Pri zvislom umiestnení je červená 
farba vľavo z čelného pohľadu. Zástava nemá presne stanovený pomer strán. Ak je 
spojená s priečnym rahnom vo zvislej polohe, nazýva sa koruhva. Zástava sa môže 
používať aj ako vlajka s pomerom strán 2:3 (šírka, dÍžka), vlajka je voľne uchytená 
lankom a vztyčuje sa na stožiari. 
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(2) 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. 

(3) Zástava (vlajka) sa nesmie používať v poškodenom stave. 

§6 
Pečať mestskej časti 

(1) Pečať je odvodená od erbu. Je okrúhla, uprostred s erbom mestskej časti a s kruhopisom v 
hornej polovici BRA TISLA V A a v dolnej polovici DÚBRAVKA. 

(2) Pečať sa používa: 
a) na pečatenie významných listín a dokumentov, 
b) v ďalších prípadoch určených starostom alebo miestnym zastupiteľstvom. 

(3) Pečať mestskej časti uschováva starosta. 

(4) Funkciu pečate v administratívnej praxi plní pečiatka mestskej časti, ktorá je odvodená 
od pečate. 

§7 
Súhlas s používaním erbu a zástavy (vlajky) 

(1) Erb a zástavu (vlajku) môžu iné fyzické a právnické osoby používať len po 
predchádzajúcom súhlase mestskej časti. 

(2) Podkladom na vydanie súhlasu je písomná žiadosť so zdôvodnením a uvedením 
presných podmienok ich použitia, ohraničením času, prípadne aj s grafickým návrhom. 

§8 
Ochrana symbolov a sankcie 

(1) Symboly treba mať v úcte a vážnosti a ich používanie musí byť dôstojné. 

(2) Poškodenie, zneužitie a zneváženie symbolov a porušenie všeobecne záväzného 
nariadenia sa postihuje podľa osobitných predpisov. t) 2l 

!) 
§ 42 ods.! písm. a) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
2) 
§ 28 ods.2 písm. b) zákona SNR č . 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov 
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§9 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2013 
z 30.04.2013 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

§ 10 
Záverečné ustanovenie 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018. 

RNDr. Martin Zaťovič 
starosta 
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Vyobrazenie schválených symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod č. D-68/96 

·• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
sekcia verejnej správy 

' ' odbor archívov .., 
" HERALDICKY REGISTER SLOVENSKEJ 

1tE--PUBtI1{ 

DÚBRAVKA, mestská časť Bratislavy, okres Bratislava rv 

V modrom štíte na zelenej oblej pažiti stojaca strieborná 
kamenná čiernomurovaná studňa so zlatou konštrukciou, 
držia_cou striebornú kladku so zlatým lanom, ktorého pravý 
koniec padá do studne a na druhom konci s hákom je 
pripevnené červené vedierko, stojace na obrube studne, 
vpravo od studne dva rastúce zlaté jednolisté dubčeky, z 
ľavého okraja štítu vyrastajúca strieborná ruka s vystretým 
ukazovákom smerujúcim k studni. 

Komentár: Hovoriaci erb upozorňujúc! j ednak na historický názov 
Dúbravky - Studená studňa (Hidegkút, Kaltenbrunn), jednak na jej 
súčasné pomenovanie . Podľa pecatidla zr. 1626. 

Dátum prijatia : 10.12.1996 

Čislo uznesenia: MieZ - 348/1996 

Signatúra HR SR: D-68/96 

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová 

Príloha 
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Odpis uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Uznesenie 

č. 44/2015 

z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

z 5. mája 2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 5. mája. 2015 
na svojom 3. zasadnutí tento bod programu: 

Bod č. 8: Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2013 zo dňa 30. 4. 2013 
o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Uznesenie MZ č. 44/2015 
zo dňa 5. 5. 2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. prerokovalo 

protest prokurátora Olaesnej prokuratúry Bratislava IV proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2013 zo dňa 30. 4. 2013 o podmienkach používania 
symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

B. vyhovuje 

v plnom rozsahu protestu prokurátora Olaesnej prokuratúry Bratislava IV proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2013 zo dňa 30. 4. 2013 



o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka v časti § 3 ods. 2, 
§ 4 ods.1 písm. a), písm. e), písm. f), písm. m), § 4 ods. 3, § 5 ods.3, ods.4 ods. 5, § 6 ods. 3, § 
7 ods.1, ods. 3 a § 8 ods. 2. 

Hlasovanie prítomní : 24 za : 23 

Bratislava, dňa 28.3.2018 

proti : 1 zdržali sa : O 

Mgr. Jozef Kralovič 
vedúci 

organizačného oddelenia 
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Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
Žatevná 2 
844 02 Bratislava 

Váš I ist číslo/zo di'Ia 
VZN č . l/2 013 

Vec 

Naše číslo 
Pd 85/ 14/1104-13 

mestská casf 8r:a;isl:.va-Dúbrav!ta 

Clsfo: 

Vybavuje 
Mgr. Mika 

i 9 -02- 2015 

Všeobecne zavazné nariadenie Mestskej časti Bratislava " Dúbravka č . 1/2013 zo dňa 
30.4.2013 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
- p r o t e s t p r o k u r á t o r a podľa § 22 ods. 1 písm . a) bod 2, § 25 ods. I zákona č. 
153/200 l Z.z. o prokuratúre v znení neskorších pi„edpisov 

Podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2, § 25 ods . 1 zákona č. I 53/200 l Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre") podávam 

. prntest prokurátora 

proti Všeobecne zavaznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
č. 1/2013 zo dť'la 30.4.2013 o podmienkach používai1ia symbolov mestskej časti Bratislava -
Dúbravka s účinnosťou od 1.6.2013 (ďalej len „VZN č. 1/2013"), pretože týmto VZN 
č. 1/2013 v časti § 3 ods. 2, § 4 ods . I písm . a) , § 4 ods. 1 písm. e), písm . f), písm . rn) , ods. 3, 
§ 5 ods. 3, ods. 4, ods . S, § 6 ods. 3, § 7 ods. 1, ods. 3, § 8 ods. 2 bol porušený zákon .. 

Zároveť'l navrhujem pre nezákonnosť zrušiť § 3 ods . 2, § 4 ods. I písm. a), § 4 ods . I 
písm. e), písm. t), písm. m), ods . 3, § 5 ods . 3, ods . 4, ods. 5, § 6 ods. 3, § 7 ods . l, ods. 3, § 8 
ods. 2 VZN č. 1/2013 nakoľko predmetné ustanovenia sú v rozpore s ustanovením § l b 
ods . l, ods. 3, ods . 4, ods . 5, § 6 ods. I zákona č. 369/1990 Z . z. o obecnom zi:iadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení"), § l 5 ods. 2 písm. a), § 24a ods . 
1, ods. 3, zákona č. j77/l 990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste SR Bratislave"), § 8 ods. 6, ods. 8 
s poukazom na § IO ods . 4 zákona č . 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej 
republiky a ich používaní v znení neskoršír.:h predpisov (ďalej len „zákon o štátnych 
symboloch SR"). 

Podľa § 25 ods . 2, ods. 3 zákona o prokuratúre je orgán vereJneJ správy povinný 
o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 

Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu; najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi . 

Telefón : 
02/208 36 41 1 

Fax: IČO: E-mail: 
02/642 !-l 4217 166 448 nuda1el11 n.npba4,ri· !!enprn. !!ov.st 

1 n temer 
www.gcnpro.gov.sk 



Odôvodnenie 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka diía 30.4.20 l 3 schválilo 
Všeobecne zavazné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka č . l/2013 
o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava - Dúbravka s účinnosťou od 
1.6.2013. 

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV na základe podnetu preskúmal 
zákonnosť tohto nariadenia a dospel k záveru, že VZN č . 1/20 l 3 v časti § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 
písm. a), § 4 ods. l písm. e), písm. t), písm. m), ods. 3, § 5 ods. 3, ods. 4, ods. 5, § 6 ods. 3, § 
7 ods. l, ods. 3, § 8 ods. 2 bol porušený zákona. 

Podľa § 6 ocli-. 1. ocl.ľ. 2 zákona o obecnmn zriadení obec móie vo veciach územnej 
samosprávy vydávať nariadenie,: nariadenie nesmie. byť v rozpore s Úsrc,vou Slovenskej 
republiky, ústavn_vmi zákonmi, zákonmi a medzinárodn;(mii zmluvami, s ktor_Ými vyslovila 
súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli rat!fikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoven_Ým zákonom. 

Vo veciach, v ktor}ch obec plní úlohy .ftátnej .1právy. môže vydáva( nariadenie fen na 
:zcíklade .splnomocnenia zákonom c, v jeho medziach. Také nariodenie nesmie byť v rozpore s 
Ústavou Slovenskej republiky, ústcn~n_ými zákonmi, medzinárodnými :zmluvami, ktoré boli 
rat(fikované a vyhlásené spôsobom ustanoven_vm zákonom, so :zákonmi, s nariadeniami vlády, 
so všeobecne závä:zn_Ými predpismi ministerstiev a ostatn_Ých ústredn_ých organov štátnej 
spravy. 

Podľa§ -4 ods-. l zákona o obecnom :zriadení obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje 
všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky :záležitosti. ktoré ako jej 
samo.správnu pôsobnosť upravuje osohitn)í zákon. ok takéto úkony podľa zákono neiykonáva 
štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 

Podľa § l b ods. l až ods. 5 zákona o obecnom zriadení obec má právo na vlastné 
.symboly. Obec, ktorá má vlos!né .symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. 
Symboly obce sú erb obce, vlcu"fw obce. pečoť obce. prípadne aj znelka obce. Právnické osoby 
zriadené alebo založené obcou. iné právnické osoby a fyzické osoby môžu pouiívoť .symboly 
obce len so súhlasom obce. 

Právo na vlastné .1ymbo!y má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákono o používaní 
.1ymbof ov obce sa rovnako vzťahujú oj na čosť obce. ktorá vykonáva územnú samosprávu.! d) 

Obec označuje erbom obce o v!qjkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce. 
zasadaciu miestnosť obecného zasrupitel'.ytvo a úradnú miestnosť storostu obce. 

Obec používa odrlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, 
oprávnenio o osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samo.správy. 

Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra 
Slovenskej republiky. 

Pod ta § 2 4a ods. l až ocf.ľ. 3 zákona c7. 3 77 / J 990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Brcthsfctve v znení neskorHch predpisov (d'af ej ! en „ zákon o hlavnom meste SR 
Brolislave ") .symbolmi mestskej éosti sú erb. zástava o pečat'. 

Erh a :zôstova mestskej časti musia byľ :zopísané v Hera!dickom registri Slovenskej 
republiky. 

Pravidlá používania .symbolov ,nestskej čosti uprovi mestská časť v.feobecne :záväznJÍm 
nariadením. 
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Podľa § J 5 ods. 2 písm. a) :::á/cona o hlavnom meste SR Bratislcri~v miestnemu 
::.asi upil e l\tvu je vyhradené uzncífoť sa na v.Í'eoherne zcívärnJích 11ariodeniach s platnosťou pre 
mesrskú čast'. 

Podľa § 29 zákona o hlavnom meste Slovenskej republiÁy Bratislavy ak tento zákon 
neustanovuje inok. v:dahujú sa no hlovné 1i1esto ustcmovenio zcíkono Slovensk~/ národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Podľa čl. 96 oc/.y_ J af ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
syrnbolmi mestskej časti sú erb. zástava a pečat'. 

Erb a zástava mestsk~j časti musia byľ ::.apísané v Heraldickom registri Slovenskej 
republiky. 

Pravidlá používania .symbolov mestskej časti upraví mestská čosť nariadením mestskej 
časti. 

Podľa ,'}' 8 ods·. 6 zákona o štátnych symboloch SR pri medzinárodných podujatiach v 
Slovenskej republike sa pri nepárnon1 poae vlajok štát11a v!qjka umies/J1uje uprostred. pri 
párnom počte na ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici. 

Podľa § 8 ocú. 8 zákona o štát11ych symboloch SR ak sa používa štátna vlcyka spolu s 
vlajkou obce. obidve sú umiestnené v rovnakej VJÍ.Í'ke vedľa seba. pričom sa .Í'tCÍtna vlajko z 
čelného pohľadu umiestňiy·e v!'c.1vo. 

Podľa § IO ods. 4 zákona o štátnych symboloch SR na používanie štátnej zástavy sa 
vzťahujú ustanovenia§ 8 s VJ.ínimkou odsekov 5. 9, J (} a 12. 

Ako vyplýva z úvodnej časti predmetného VZN č. 1/2013, bolo prijaté podľa§ 15 ods. 
2 písm. a), § 24a zákona o hlavnom meste SR Bratislave a čl. 96 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy, teda vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 

Z § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obec (mestská časť) pri vydávaní 
nariadenia musí rešpektovať požiadavku na bezrospornosľ všeobecne záväzného nariadenia 
s ďalšími prameňmi práva uvedenými v citovanom ustanovení zákona o obecnom zriadení. 

Samosprávu obce zákon o obecnom zriadení vymedzuje v ustanovení § 4 ods . 1, podľa 
ktorého obec samostatne rozhoduje a uskutoči'luje všetky úkony súvisiace so správou obce a 
jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, · 
ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická 
osoba. 

Orgány územnej samosprávy majú nom10tvornú právomoc priznanú v čl. 68 zákona č. 
460/1992 Ústavy Slovenskej republiky ( cľalej len „Ústava"), podľa ktorého vo veciach 
územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže 
obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné nariadenia a v čl. 71 ods . 2 Ústavy, 
v zmysle ktorého pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci 
svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne 
záväzné nariadenia. Pokiaľ obce svojou normotvornou činnosťou ukladajú povinnosti 
fyzickým osobám a právnickým osobám, je normotvorná pôsobnosť obce limitovaná čl. 2 
ods . 3 Ústavy, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho 

·~ 



==----==~--'--'----·- ····· ......... ···-

nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn . [. US 56/00, pokiaľ sa normotvornou 
činnosťou obce ukladajú povi11nosti fyzickým osobám a právnickým osobám, aj pôvodná 
(originálna) 1101111otvorná pôsobnosť obce je limitovaná Čl. 2 ods. 3 Ústavy, podľa ktorého 
každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo, čo 
zákon neukladá. Tieto limity Ústavy sa· vzťahujú aj na no1111otvomú pôsobnosť obce 
vykonávanú podľa Čl. 68 Ústavy. 

Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. Ill . US 100/02 z 30.01 .2003, pokiaľ ide o 
realizáciu ústavného príkazu ukladať povinnosti zákonom alebo na základe zákona, v jeho 
1:1edziach a pri zachovaní základných práv a slobôd vyplývajúceho z Čl. 13 ods. 1 písm. a) 
Ustavy, nemôže byť vo všeobecne záväznom nariadení uložená nová povinnosť, ktorá 
neexistuje v zákone, resp . ktorú nemožno zo zákona odvodiť . Nerešpektovanie uvedeného 
príkazu Ústavy by znamenalo negáciu zvrchovanosti zákona a tým popretie samotného 
princípu právneho štátu: Oba druhy realizácie samosprávnych všeobecne záväzných nariadení 
musia pri ukladaní povinnosti rešpektovať ich zákonné medze, a to aj z hľadiska zákonnej 
úpravy povinnostných subjektov. Z Čl. 13 ods. 1 Ústavy vyplýva, že povinnosti možno 
ukladať len v medziach zákona. 

Nie všetky ustanovenia VZN č . 1/2013 zodpovedajú týmto zákonným ustanoveniam a 
princípom. 

Miestne zastupiteľstvo v§ 3 ods . 2 VZN č. 1/2013 stanovilo, že za erb mestskej časti 
sa považuje aj jeho jed;10/árebné vyobrazenie. 

V súvislosti s týmto ustanovením § 3 ods. 2 VZN č . J /2013 je potrebné uviesť, že 
miestne zastupiteľstvo nad rámec jemu zverenej normotvornej právomoci určilo , že za erb sa 
považuje aj jeho jednofarebné vyobrazenie. Symboly obcí, miest a ich častí, vrátane erbov, 
ako to vyplýva z ustanovenia § 1 b ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 24a ods. 2 zákona 
o hlavnom meste SR Bratislave sa zapisujú do Heraldického registra Slovenskej republiky. Je 
teda zrejmé, že za erb mestskej časti možno považovať len také vyobrazenie, ktoré je uvedené 
v Heraldickorn registii. Farebné vyhotovenie erbu a zástavy mestskej časti Bratislava -
Dúbravka sú v Heraldickorn registri Slovenskej republiky evidované pod signatúrou: D-
68/96, pričom jednofarebné vyhotovenie erbu sa v Heraldickom registri Slovenskej republiky 
nenachádza. 

Podľa ,\<,' 4 ods. 3 VZN č. 1/2013 listiny s erbom a úradné pečiatky mestskej časti 
s erbom sa používajú spravidla vtedy, ak listina obsahuje nariadenie. oprávnenie. osvedčenie. 
záväzné stcmovisko. uznesenie alebo rozhodnutie orgánov mestskej časti. Nepoužívajú sa 
v bežnom koreSpondenčnom styku a pri v_vkone prenesenej štátnej správy. 

Zákon o obecnom zriadení v ustanovení § 1 b ods. 4 taxatívne stanovil, v ktorých 
prípadoch je obec povinná používať odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom obce 
(mestskej časti). Uvedené ustanovenie zákona o obecnom zriadení tak obsahuje povinnosť 
obce v stanovených prípadoch používať odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom obce, 
s poukazom na uvedené, preto na mieste nie je pojem „spravidla", ktorý v ustanovení § 4 ods. 
3 VZN č. l /2013 použila mestská časť, a ktorý svojím významom predstavuje nižší stupeií 
povinnosti, keď slovo „spravidla" možno vykladať ako obvykle, zvyčajne a pod „ 

Podľa § 4 ocl.s-. 1 písm e) VZN č. 112013 erb sa používa na budovách, ktoré sú sídlom 
starostu. miestneho úradu. orgánov obce, dobrovoľného hasičského zboru. 
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Podľo f 4 ocl.ľ. J písm . .f) VZN c1
. J/2013, v rokovacích a zasadacích miestnostiach 

orgánov mesrskeJ c1usr i. 
Podľo :"\' 5 ods. 5 VZN ( J/20 J 3 zástava, vlajka, prípadne koruhva sa používa pri 

slávnostných a oficiálnych prílefitostiach. na budovách so sídlom orgánov mestskej časti 
a v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mests/ce/ časti. 

Podľo .§ 5 ocf.s-. 3 VZN č. 1/2013 ok so pri výzdobe používa štátna zástova (vlajka) 
Slovenskej republiky a zásravc, (vlajka) me.Í'tskej éosri. sú umiestnené v rovnakej vJíške vedľa 
seba. pričom sa .š:tátna zástava (vlcu'ka Slovenskej republiky) z čelného pohľadu u111iest11zu·e 
vľavo . 

Podľa § 5 ods. 4 VZN č. 1/2013 pri používaní troch zástav (vlajok), zástavy (vlajky) 
mestskej časti, štátne/ zástavy (vlcr/ky) Slovenskej republiky a zástavy (vlajky) Európskej únie, 
ktorá je súčasťou vlq/kovej vJízc/oby. sa .Í'tútnc, zástava (i1lajka) Slovenske/ republiky 
umiestňuje v strede. vľavo od ne/ z čelného pohľadu zcístavo (vlaJ!co) Európskej únie a vpravo 
od štátnej zástavy (vlajky) Slovenskej republiky z čelného pohľadu zástava (vla/ker) mestsk~i 
časti. 

Vo všeobecnosti je · potrebné uviesť, že pri prijímaní akéhokoľvek všeobecne 
záväzného nariadenia obcou (mestskou časťou) je potrebné upriamiť pozornosť iba na 
základné otázky, na ktorých úpravu zákon splnomocňuje a rovnako vyhnúť sa premietaniu 
obsahu iných všeobecne záväzných právnych predpisov do ustanovení všeobecne záväzného 
nariadenia. Hlasovaním o takomto ustanovení nastáva situácia, keď miestne zastupiteľstvo 
hlasuje o platnosti časti všeobecne záväzného predpisu, naviac s tým rizikom, že v prípade ak 
miestne zastupiteľstvo prijatím všeobecne záväzného nariadenia príjme pozmenené, či odlišné 
ustanovenie takejto právnej normy, bude takto odsúhlasené ustanovenie všeobecne záväzného 
nariadenia v rozpore so zákonom, či iným všeobecne záväzným predpisom. 

Zákon o obecnom zriadení v ustanovení § 1 b ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
stanovuje obligatórne spôBoby použitia symbolov obce (mestskej časti) tak, že obec označuje 
erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť 
obecného zastupiteľstva a úradnt'.1 miestnosť starostu obce. V súvislosti s ustanovením § 4 
ods. l písm. e), písm. t), § 5 ods . 5 VZN č. 1/2013 konštatujem, že tieto z časti obsahujú 
duplicitnú úpravu, ktorá však nezohľadf1uje znenie § 1 b ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

Obdobne tomu je i v prípade ustanovénia § 5 ods . 3, ods. 4 VZN č. 1/2013, nakoľko 
spôsob používania štátnej vlajky a zástavy Slovenskej republiky spoiu so zástavou a vlajkou 
obce, a to nie len pri výzdobe, je záväzne upravený v § 8 ods. 8 zákona o štátnych symboloch 
SR s poukazom na § 1 O ods . 4 zákona o štátnych symboloch SR a používanie štátnej vlajky 
a zástavy Slovenskej republiky pri nepárnom a párnom počte vlajok a zástav (teda nie len p1i 
troch vlajkách ako je to uvedené v§ 5 ods . 4 VZN č. 1/2013) v§ 8 ods . 6 zákona o štátnych 
symboloch SR s poukazom na § l O ods. 4 zákona o štátnych symbolov SR. Zákon o obecnom 
zriadení, zákon o hlavnom meste SR Bratislave a ani zákon o štátnych symbolov Slovenskej 
republiky nesplnomocnil obec na prijatie úpravy v súvislosti s používaním štátnej vlajky a 
zástavy Slovenskej republiky. 

Podľo § 4 ocfr J písm. m) VZN č. 1/2()/ 3 erb sc, používa v iných prípadoch, ak o tom 
rozhodne starosta. 

Citované ustanovenie § 4 ods . l písm. 111) VZN č . 1/2013 je v rozpore s ustanovením 
§ 24a ods . 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislave s poukazom na § 15 ods. 2 písm. a) 
citovaného zákona, nakoľko zákon určovanie pravidiel používania symbolov mestskej časti 
formou všeobecne záväzného nariadenia zveril miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti, 111e 
starostovi. 

Podľa§ 7 ocfr l VZN ( J/2013 erb cr zástavu (vlajku) môžu.fyzické a právnické osoby 
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používať len po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu. 
Podľa § 7 ods. 3 VZN č. 112013 Za udelenie súhlasu môže mestská fosť 

v odôvodnených prípadoch poiadovaľfinc111čnú náhradu. 
Zákon o obecnom zriadení v ustanovení § l b písm. 1 na rozdiel od § 7 ods. 1 VZN 

č. 1/2013 stanovil, že symboly obce môžu právnické osoby zriadené alebo založené obcou a 
iné právnické osoby a fyzické osoby, .používať len so súhlasom obce, teda nie po 
predchádzajúcom písomnom súhlase starostu, ako je to uvedené v citovanom § 7 ods. 1 VZN 
č . 1/2013. 

Aj ustanovenie ~ 7 ods. 3 VZN č. l /2013 považujem za rozporné so zákonom, keď 
žiadny právny predpis neustanovuje, nepozná a ani neurčuje výšku finančnej náhrady, teda 
akéhosi poplatku za použitie symbolov obce (mestskej časti), pričom žiadny právny predpis 
neumož{1uje žiadať za použitie symbolov obce (mestskej časti) finančnú úhradu. 

Podľa§ 8 ods. 2 VZN č. 1/2013 za dôsl<J.fné zaobchádzanie so .\Jnnbolmi a ich ochranu 
zodpovedá ten, kto,~ií ich používa alebo použil. Zakázané je používanie symbolov mestskej 
časti. ktoré by bolo nevhodné. 11eprilnera11é. alebo klm')Ím by sct prejavovctla neúcta k týmto 
symbolom. 

V citovanom ustanovení§ 8 ods. 2 VZN č . 1/2013 mestská časť určila zákazy, ktoré 
nemajú oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky, žiadny právny predpis nezakazuje 
to, čo je zakázané v ustanovení§ 8 ods. 2 VZN č . 1/2013. Ochranu štátnym symbolom, resp. 
iným symbolom, ktoré sú chránené všeobecne záväzným predpisom, avšak len v prípadoch 
konania vymedzeného v skutkovej podstate priestupku (poškodenie, zneužitie a zneváženie) 
poskytuje ustanovenie § 42 ods. l písm. a) zákona o p1iestupkoch. 

Podľa § '-1 ocf.ľ. 1 písm. a) VZN č. 1/20 l 3 erb sa používa na pečatidle mestskej časti. 
Podľa§ 6 ods. 3 VZN č. //2013 pdatidlo peéale mestskej éasli uschováva starosta. 
Na záver v súvislosti s ustanoveniami§ 4 ods. 1 písm. a) a§ 6 ods. 3 VZN č. 1/2013 

uvádzam, že je v nich nesprávne použitý výraz pečatidlo . Tak zákon o obecnom zriadení, ako 
ani zákon o hlavnom meste SR Bratislave a napokon ani štatút hlavného mesta SR Bratislavy 
pojem pečatidla, ako symbol obce (mestskej časti) nepoznajú. Výpočet symbolov mestskej 
časti je v § 24a ods. l zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ale i v čl. 96 ods. 1 štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy je pozitívny a taxatívny. Symbolmi mestskej časti sú výlučne 
erb, zástava a pečať mestskej časti. Z uvedeného spôsobu zakotvenia jednotlivých drnhov 
symbolov mestskej časti formou numerus clausus, tak ako je tomu v prípade ustanovenia 
§ 24a ods. 1 zákona o hlavnom meste SR Bratislave, vyplýva, že počet symbolov mestskej 
časti nemožno rozširovať teda, že mestská časť si nemôže zaviesť žiadne iné než zákonom 
predpokladané druhy symbolov mestskej časti. Napokon pojem pečať sémanticky znamená 
nástroj i znak zhotovený týmto nástrojom. 

Nakoľko napadnuté ustanovenia § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 pís111. a), § 4 ods. 1 písm. e), 
písm. t), písm. rn), ods. 3, § 5 ods. 3, ods. 4, ods. 5, § 6 ods. 3, § 7 ods. 1, ods. 3, § 8 ods. 2 sú 
v rozpore s § l b ods. l, ods. 3, ods. 4, ods. 5, § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, § 15 ods. 
2 písm. a), § 24a ods. I, ods. 3, zákona o hlavnom meste SR, § 8 ods. 6, ods. 8 zákona 
o štátnych symboloch s poukazom na § 1 O ods. 4 zákona o štátnych symboloch, navrhujem 
predmetné VZN č. J /2013 v napadnutej časti zrušiť. 

JUDr. Marta S m o 1 k o v á 
okresná prokurátorka 



Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. 1/2013 
zo dňa 30. 04. 2013 

o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa§ 15 ods. 2 písm. a), 
§ 24a zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 96 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 6 sa uznieslo: 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Toto v§eobecne zavazné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len 
,,nariadenie") v nadväznosti na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Dúbravka č. 348 MZ zo dňa 10.12.1996 ustanovuje podmienky používania symbolov 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „mestská čast"'). 

§2 
Symboly mestskej časti 

(1) Za symboly mestskej časti sa považujú: 
a) erb mestskej časti, 
b) zástava(vlajka) mestskej časti, 
c) pečať mestskej časti. 

(2) Symboly mestskej časti (okrem pečate mestskej časti) sú zapísané v Heraldickom registri 
Slovenskej republiky pod signatúrou D-68/96 (príloha č. 1). 

§3 
Erb mestskej časti 

(1) Erb mestskej časti tvorí v modrom štíte na zelenej oblej pažiti stojaca strieborná kamenná 
čiernomurovaná studňa so zlatou konštrukciou, držiacou striebornú kladku so zlatým 
lanom, ktorého pravý koniec spadá do studne a na druhom konci s hákom je pripevnené 
červené vedierko, stojace na obrube studne, vpravo od studne dva rastúce zlaté jedno listé 
zlaté dubčeky, z ľavého okraja štítu vyrastajúca strieborná ruka s vystretým ukazovákom 
smerujúcim k studni. 
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(2) Za erb mestskej časti sa považuje aj jeho jednofarebné vyobrazenie. 

( l) Erb sa používa : 
a) na pečatidle mestskej časti, 
b) na insígniách starostu, 

§4 
Používanie erbu 

c) na listovom papieri mestskej časti a starostu, 
d) na pamätnej plakete starostu, 
e) na budovách, ktoré sú sídlom starostu, miestneho úradu, orgánov obce, dobrovoľného 

hasičského zboru , 
f) v rokovacích a zasadacích miestnostiach orgánov mestskej časti, 
g) na preukazoch poslancov miestneho zastupiteľstva a zamestnancov mestskej časti, 
h) na označenie územia mestskej časti, 
i) na rovnošatách a vozidlách dobrovoľného hasičského zboru, 
j) v označení rozpočtových a príspevkových organizácií a zariadení mestskej časti, 
k) na označenie publikácií alebo iných výstupov činností mestskej časti alebo 

právnických osôb ňou zriadených alebo založených, 
l) na označenie miest, v ktorých mestská časť sama, alebo s inými fyzickými, alebo 

právnickými osobami, alebo s jej finančnou podporou organizuje pracovné, kultúrne, 
športové alebo iné podobné podujatia, 

m) v iných prípadoch, ak o tom rozhodne starosta. 

(2) Erb mestskej časti na úradných listinách a úradných pečiatkach používajú: 
a) starosta mestskej časti, 
b) orgány miestneho zastupiteľstva, 
c) miestny kontrolór. 

(3) Listiny s erbom a úradné pečiatky mestskej časti s erbom sa používajú spravidla vtedy, 
ak listina obsahuje nariadenie, oprávnenie, osvedčenie, záväzné stanovisko, uznesenie 
alebo rozhodnutie orgánov mestskej časti. Nepoužívajú sa v bežnom korešpondenčnom 
stylm a pri výkone prenesenej štátnej správy. 

§5 
Zástava (vlajka) mestskej časti 

(1) Zástava je pevne spojená so žrďou opatrenou špicou, pozostáva z piatich pozdÍžnych 
pruhov vo farbách červenej 1/6, bielej 1/6, modrej 2/6 , žltej 1/6 a zelenej 1/6. Zástava 
je ukončená troma cípmi tzn. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny zástavy. Pri 
vodorovnom umiestnení je červená farba vždy hore. Pri zvislom umiestnení je červená 
farba vľavo z čelného pohľadu. Zástava nemá presne stanovený pomer strán. Ak je 
spojená s priečnym rahnom vo zvislej polohe, nazýva sa koruhva. Zástava sa môže 
používať aj ako vlajka s pomerom strán 2:3 (šírka, dÍžka), vlajka je voľne uchytená 
Jankom a vztyčuje sa na stožiari. 
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(2) 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. 

(3) Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava (vlajka) Slovenskej republiky a zástava (vlajka) 
mestskej časti, sú umiestnené v rovnakej výsce vedľ a seba, pričom sa štátna zástava 
(vlajka) Slovenskej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vľavo. 

(4) Pri používaní troch zástav (vlajok), zástavy (vlajky) mestskej časti, štátnej zástavy 
(vlajky) Slovenskej republiky a zástavy (vlajky) Európskej únie, ktorá je súčasťou 
vlajkovej výz;doby, 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. 

(5) 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. 

(6) Zástava (vlajka) sa nesmie používať v poškodenom stave. 

§6 
Pečať mestskej časti 

(1) Pečať je odvodená od erbu. Je okrúhla, uprostred s erbom mestskej časti a s lauhopisom 
v hornej polovici BRATISLAVA a v dolnej polovici DÚBRAVKA. 

(2) Pečať sa používa : 
a) na pečatenie významných listín a dokumentov, 
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. 

§7 
Súhlas s používaním erbu a zástavy (vlajky) 

(1) Erb a zástavu (vlajku) môžu me fyzické a právnické osoby používať len 
po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu. 

(2) Podkladom na vydanie súhlasu je písomná žiadosť so zdôvodnením a uvedením 
presných podmienok ich použitia, ohraničením času, prípadne aj s grafickým návrhom. 

(3) Za udelenie súhlasu môže mestská časť v odôvodnených prípadoch požadovať finančnú 
úluadu. 



§8 
Ochrana symbolov a sankcie 

(1) Symboly treba mať v úcte a vážnosti a ich používanie musí byť dôstojné. 

(2) Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi a ich ochranu zodpovedá ten, kto ich používa 
alebo použil. Zakázané je používanie symbolov mestskej časti, ktoré by bolo nevhodné, 
neprimerané, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom. 

(3) Po~codenie, zneužitie a zneváženie symbolov a porušenie všeobecne záväzného 
nanadenia sa postihuje podľa osobitných predpisov. 1l 2) 

§9 
ZruŠ>vacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne zavazné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2009 
z 10. 02. 2009 o podmienkach používania erbu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

§ 10 
Záverečné ustanovenie 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť I. júna 2013. 

Ing. Ján Sandtner, v. r. 
starosta 

t) § 42 ods. l písm. a) zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
2
l § 28 ods.2 písm. b) zákona SNR č. 3 77 / I 990 o hl. meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 

Vyobrazenie schválených symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka zapísaných 
v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod č. D-68/96 

~ ____ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
I\~ sekcia verejnej správy 

< ' odbor archívov 
J 

- ·::,, HERALIDICKY REGISTER SLOVENSf{EJ 
RCPtllr.ltiKY 

DÚBRAVKA, mestská časť Bratislavy, okres Bratislava IV 

V modrom štíte na zelenej oblej pažiti stojaca strieborná 
kamenná Člernomarovaná studňa so zlatou konštrukciou, 
držla_cou striebornú kladku so zlatým lanom, ktorého pravý 
koniec padá do studne a na druhom konci s hákom je 
pripevnené červené vedierko, stojace na obrube studne, 
vpravo od studne dva rastúce zlaté jedholisté dubčeky, z 
ľavého okraja štítu vyrastajúca strieborná rul<a s vystretým 
ukazovákom smerujúcim k studni. 

iii) 
l<omentár: Hovoriaci erb upozorňujúc! jednak na historický názov 
Dúbravky - Studená studňa (Hldegl<út, l<altenbrunn), Jednak na jej 
súčasné pomenovanie. Podľa pecatldla z r. 1626. 

Dátum prijatia: 10.12.1996 

Číslo uznesenia : MleZ - 348/1996 

Signatúra HR SR: D-68/96 

Autori: Ladislav Vrtel, Draglca Vrtelová 
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