VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ROŽŇAVA
O SYMBOLOCH MESTA ROŽŇAVA, LOGU A SLOGANE,
ICH POUŽITÍ A OCHRANE

Podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. p/ a § 24 ods. 1 písm. b/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo mesta Rožňava sa uznáša na
tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o symboloch, logu a slogane, ich
použití a ochrane.
Čl. l.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) definuje mestské
symboly, logo a slogan, vymedzuje ich použitie, zodpovednosť za ich použitie
a ochranu, stanovuje dohľad nad dodržiavaním nariadenia a určuje pokuty za
nesprávne a neoprávnené použitie symbolov mesta Rožňava ( ďalej len „symboly“),
loga a sloganu.
2. Symboly mesta sú :
a. erb mesta
b. vlajka mesta
c. pečať mesta
/schválené boli uznesením MZ č. 31-20/12-1993/MZ – II – 2,3,4 - boli
zaevidované v Heraldickom registri pod signatúrou R-5/94/
d. odvodené symboly :
mestská zástava, korúhva, krátka zástava, znaková zástava, kombinovaná
korúhva, farby mesta
3. Symboly používané primátorom mesta :
a. štandarda primátora mesta
b. primátorské insígnie na reťazi
4. Pri prezentácii a propagácii mesto používa :
a. logo
b. slogan
Čl. 2
SYMBOLY MESTA

ERB MESTA ROŽŇAVA
1. Erb mesta Rožňava tvorí modrý pozdnogotický štít, na ktorom sú excentricky
umiestnené dve zlaté skrížené banícke kladivá a tri zlaté ruže.
2. Varianty výtvarného stvárnenia :
a) prvý originál – v súlade s ods. 1

b) druhý originál – zlatý kov symbolov baníckych kladiviek je nahradený žltou
farbou
c) šrafovaný variant – horizontálne je šrafovaný pozdnogotický štít a bodkované
banícke kladivká a ruže
d) obrysový variant – základná kresba pozdnogotického štítu a na ňom
umiestnených symbolov baníckych kladiviek a ruží
2. Záväzné vyobrazenie erbu mesta Rožňava – variantov výtvarného stvárnenia tvorí
prílohu č. l k nariadeniu
3. Erb mesta používajú :
- mestské zastupiteľstvo
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- mestská polícia
- mestský úrad
- právnické osoby zriadené alebo založené mestom Rožňava
4. Erb mesta sa používa najmä na :
a) pečatidle mesta
b) insígniách primátora
c) listinách o udelení verejných ocenení mesta
d) budove, kde má sídlo Mestský úrad Rožňava
e) pečiatke mesta a mestského úradu
f) označenie reprezentačných a rokovacích priestorov mesta
g) označenie úradných preukazov vydávaných orgánmi mesta
h) rovnošatách, služobných odznakoch mestskej polície
i) označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru
j) iných reklamných, propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta
5. Právo použiť a používať erb mesta inými fyzickými alebo právnickými osobami je
viazané na súhlas (povolenie) primátora mesta.
Žiadosť sa podáva písomne primátorovi mesta. Podávajú ju všetky subjekty, okrem
tých, ktoré sú uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať :
a) grafický návrh,
b) spôsob použitia erbu
c) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia)
5. Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo
rozhodnutia orgánov mesta alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpodenčnom styku sa zásadne erb mesta nepoužíva. Listový papier
s vyobrazením erbu používa výlučne primátor mesta.
6. Za správne zaobchádzanie s erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická lebo
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť výzvu na
odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

VLAJKA MESTA ROŽŇAVA
1. Vlajku mesta Rožňava tvorí modrý list so žltým krížom. Pomer šírky a dĺžky jej strán
je 2 : 3 a je ukončená tzv. lastovičím chvostom /zástrihom/ smerom dovnútra /stredu/
do jednej tretiny jej dĺžky.
2. Záväzné vyobrazenie vlajky mesta Rožňava tvorí prílohu č. 2 k nariadeniu
3. Vlajku mesta Rožňava používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri
slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského príp. štátneho charakteru a to
vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné
zhromaždenie.
4. Výzvu na použitie vlajky a vlajkovej výzdoby vydáva primátor mesta. Vlajková
výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti
a končí najskôr o 8.00 hod. dňa nasledujúceho po slávnostnej udalosti. Vlajkovú
výzdobu vykonáva príspevková organizácia Technické služby mesta Rožňava.
5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa vztyčuje z čelného pohľadu
vľavo. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR, vlajka Európskej únie a mestská
vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka SR
sa vztyčuje uprostred, vľavo od štátnej vlajky SR z čelného pohľadu sa vztyčuje vlajka
Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky SR z čelného pohľadu sa vztyčuje vlajka
mesta.
6. Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma
pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
7. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá :
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do
ružice
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,
kytica, smútočný závoj a pod.
c) pri zriaďovaní vlajkovej výzdoby námestia a ulíc mesta nakladať s mestskými
vlajkami tak, aby nedošlo k ich znečisteniu, poškodeniu a neboli porušené
zásady dôstojného zaobchádzania s vlajkou mesta
8. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa

PEČAŤ MESTA ROŽŇAVA
1. Pečať mesta Rožňava tvorí erb mesta s kruhopisom : „MESTO ROŽŇAVA“
2. Záväzné vyobrazenie pečate mesta Rožňava v mierke 1 : 1 tvorí prílohu
č. 3 k nariadeniu

3. Pečať uschováva primátor mesta.
O jej použití rozhoduje primátor mesta, ktorý jediný je oprávnený ju použiť so svojim
podpisom.
4. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach na pečatenie :
- významných listín a dokumentov,
- listín o udelení verejných uznaní /čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora
a pod. /,
- dohôd s družobnými mestami
Čl. 3
ODVODENÉ SYMBOLY
1. MESTSKÁ ZÁSTAVA
Je variantom mestskej vlajky. Má podobný tvar i figurálno – tvarovú konštrukciu.
Je modrá a má žltý kríž. Na rozdiel od vlajky, ktorá sa pripevňuje bodovo po šírke na
lanko k stožiaru a má pevne určený veľkostný pomer strán, mestská zástava sa
pripevňuje fixne po celej šírke k žrdi. Vejúci zástrih (lastovičí chvost) siaha do
predpísanej jednej tretiny zástavového listu.
2. KORÚHVA
Má rovnaký tvar a obsah ako mestská zástava. Líši sa od nej len spôsobom upevnenia.
Korúhva je pripevnená po šírke k približne rovnako dlhému rahnu. Vešia sa priečne
stožiar, takže list korúhvy smeruje súbežne s ním, lastovičím chvostom zhora nadol.
3. KRÁTKA ZÁSTAVA
Tvorí ju modrý list so žltým krížom. Jej výška je trojnásobkom dĺžky a nemá lastovičí
chvost. K stožiaru sa pripája ako vlajka na lanko, k žrdi napevno ako zástava.
Spravidla plní len ozdobnú funkciu.

4. ZNAKOVÁ ZÁSTAVA
Je modrá, v tvare obdĺžnika po výške s pomerom strán odvodeným od pomeru výšky
a šírky mestského znaku. Na jej oboch stranách v strede listového poľa je verne ale
zároveň zrkadlovo stvárnená erbová zostava symbolov, dvoch skrížených baníckych
kladiviek a troch ruží v žltej farbe tak, že banícky klin /želiezko/ smeruje špicom
k žrdi/
5. KOMBINOVANÁ KORÚHVA
Na dolnú šírku znakovej zástavy sa pripája korúhva. K stožiaru sa pripevňuje
prostredníctvom rahna fixovaného na hornú šírku korúhvy. Erbové znamenia sú na
oboch stranách situované k sebe zrkadlovo ako pri znakovej zástave. Aj kombinovaná
korúhva sa vešia vždy lastovičím chvostom nadol

6. FARBY MESTA
Boli ustanovené uznesením MZ č. 2/ VI ods. 1 zo dňa 29.1.2010
Je to farba žltá, ktorá je vexilologickým pendantom erbového zlatého kovu a farba
modrá.
Ako mestské farby sa používajú vo vzájomnej, nedeliteľnej žlto – modrej kombinácii.
Čl. 4
SYMBOLY POUŽÍVANÉ PRIMÁTOROM MESTA
1. ŠTANDARDA PRIMÁTORA
1. Je zhodná so znakovou zástavou. Má rovnaký pomer strán, polohu erbových
symbolov na oboch stranách listu i sfarbenie. Po jej celom obvode je však aplikovaný
naviac ešte ozdobný pás, v ktorom sa striedajú na spôsob prepletenca žltá a modrá
farba. Šírka lemu je približne jedna desatina šírky celej štandardy.
2. Exponuje sa pri slávnostných a ďalších oficiálnych príležitostiach, na ktorých sa
osobne zúčastňuje primátor mesta. V prípade jeho neprítomnosti je použitie štandardy
zakázané.
3. Štandarda je umiestnená spravidla v pracovni primátora mesta.

2. PRIMÁTORSKÉ INSÍGNIE NA REŤAZI
1. Primátorské insígnie tvorí reťaz s erbom mesta a štátnym znakom Slovenskej
republiky
2. Používa sa najmä :
- pri slávnostných príležitostiach
- pri spoločenských aktoch
- pri udeľovaní verejných ocenení mesta
- v ďalších prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom
Čl. 5
LOGO A SLOGAN
1. Logo mesta Rožňava je grafické znázornenie strážnej veže s údolím rieky Slanej
a štvorcovým námestím
Záväzné vyobrazenie loga tvorí prílohu č. 4. k nariadeniu
2. Sloganom mesta je text : „Rožňava - mesto s výhľadom“
3. Logo a slogan používajú :
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor mesta

c)
d)
e)
f)
g)

hlavný kontrolór
komisie MZ
mestský úrad
právnické osoby zriadené alebo založené mestom
iné právnické a fyzické osoby

4. Logo sa slogan mesta Rožňava sú marketingovými prostriedkami a komunikačnými
prvkami mesta používanými pri prezentácii mesta a organizácií v zakladateľskej
a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta smerom navonok, najmä
a) v propagačných a prezentačných materiáloch
b) na darčekových predmetoch a tlačovinách
c) na webovej stránke
d) pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach
e) pri podpore cestovného ruchu
f) v rámci reklamnej činnosti
5. Iné fyzické a právnické osoby používajú logo a slogan v rámci svojich aktivít
uskutočňovaných s podporou mesta, alebo organizovaných v záujme prezentácie
mesta (ďalej len „aktivity“)
Oprávnené sú používať ich len na základe písomného oznámenia doručeného na
mestský úrad v ktorom je uvedené :
a) meno a priezvisko, obchodné mesto oznamovateľa
b) adresa, sídlo, telefónny alebo e-mailový kontakt
c) oblasť pôsobenia oznamovateľa /podnikateľská sféra, kultúra, šport
a pod.)
d) charakteristika aktivity
e) spôsob použitia
f) obdobie, v ktorom sa bude logo používať samostatne alebo so sloganom
6. Mestský úrad na základe posúdenia oznámenia je oprávnený do 10 dní odo dňa
doručenia oznámiť osobitné podmienky používania loga a sloganu alebo použitie loga
a sloganu zakázať. V prípade, ak mestský úrad v lehote nestanoví osobitné
podmienky používania, má sa za to, že použitie loga a sloganu je prípustné.
7. Mestský rad je oprávnený používanie loga a sloganu zakázať aj v priebehu
organizovania aktivity v prípade, ak sa preukáže, že boli použité v rozpore so
stanovenými podmienkami ich používania, v prípade nerešpektovania ich stvárnenia
alebo spôsobom znevažujúcim dobrú povesť mesta.
Čl. 6
OCHRANA SYMBOLOV MESTA, LOGA A SLOGANU
1. Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátnej symboly. Každý je
povinný správať sa tak, aby nepoškodzoval, nezneužíval a neznevažoval symboly
mesta
2. Za správne používanie symbolov mesta a za ich ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa na základe písomného súhlasu
primátora

3. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný
kontrolór mesta a mestská polícia.
4. Primátor mesta môže zrušiť udelený súhlas na použitie symbolov mesta, ak ich
žiadateľ používa v rozpore s podmienkami uvedenými v udelenom súhlase
5. Poškodenie, zneužitie alebo zneváženie symbolov mesta, alebo porušenie iných
povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je
postihnuteľné podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
6. Mesto môže uložiť v zmysle § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 6 638 € ak poruší niektorú povinnosť vyplývajúcu
z tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 7
Prechodné ustanovenia
1. Každý, kto doteraz erb mesta používal, je povinný dať jeho užívanie do súladu s týmto
všeobecne záväzným nariadením do 6. mesiacov od nadobudnutia účinnosti
nariadenia.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava sa uznieslo mestské
zastupiteľstvo uznesením č. 260/2010 dňa 9.11.2010
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava nadobúda účinnosť 15 dňom od
jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Zverejnené od : 16.11.2010
Účinnosť nadobúda dňom : 1.12.2010
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