
 
 
 

 
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 všeobecne záväzné 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 časť“).  
 

 
§ 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 jednolisté  
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. 
 
 

§ 4 
Používanie erbu 

 
(1) Erb sa používa : 

a) na pečatidle mestskej časti,  
b) na insígniách starostu, 
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 
styku a pri výkone prenesenej štátnej správy. 

 
 

§ 5 
Zástava (vlajka) mestskej časti  

 
(1) Zástava je pevne spojená so žrďou opatrenou špicou, pozostáva z piatich pozdĺžnych  

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, dĺžka), 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) Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava (vlajka) Slovenskej republiky a zástava (vlajka)       

mestskej časti, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa 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 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. 
 

(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  kruhopisom  

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 iné 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 

úhradu. 
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                                                                   § 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) Poškodenie, zneužitie a zneváženie symbolov a porušenie všeobecne záväzného 

nariadenia sa postihuje podľa osobitných predpisov. 1) 2) 
 
 

§ 9 
 Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné 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 1. júna 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
                                                                                                 Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                         starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
1) § 42 ods.1 písm. a) zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
2) § 28 ods.2 písm. b) zákona SNR č. 377/1990 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 

 
 
 

 


