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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť
používanie symbolov mesta orgánmi mesta, organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
právnickými a fyzickými osobami. Poveriť orgán výkonom kontroly nad používaním
symbolov mesta. Stanoviť sankcie za nedodržanie povinností ustanovených týmto VZN.

II. ČASŤ
Symboly mesta a ich používanie
§2
Symboly mesta
1) Mesto Brezno používa vlastné symboly, ktorými sú:
a) erb mesta Brezna,
b) vlajka mesta Brezna,
c) pečať mesta Brezna.

§3
Erb mesta
1) Erb mesta Brezna sa používa:
a) v jednoduchej (základnej) forme, ktorou je tzv. menší erb, pozostávajúci z erbového
štítu so znamením,
b) v slávnostnej forme (slávnostný erb mesta Brezna), ktorou je tzv. väčší erb,
pozostávajúci z erbového štítu so znamením, ktorý je doplnený o nadštítové časti prilbu, klenot a prikrývadlá.
2) Erb mesta Brezna v jeho jednoduchej (základnej) forme tvorí erbový štít so znamením.
V heraldicky pravej, modrej polovici štiepeného štítu sú štyri strieborné brvná. V ľavej,
červenej polovici štítu je šesť strieborných ľalií, umiestnených po dve v troch radoch
(príloha č. 1).
3) Erb mesta Brezna v jeho slávnostnej forme (slávnostný erb mesta Brezna) pozostáva
z erbového štítu so znamením1. Na hornom okraji erbového štítu je postavená prilba,
spod ktorej splývajú prikrývadlá - napravo modro - zlaté a naľavo červeno - strieborné.
Klenotom je zo zlatej koruny vyrastajúci fúzatý a bradatý rytier v brnení. Ľavú ruku má

1

Pozri § 3, bod 2 tohto VZN
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opretú vbok, v predpaženej pravici drží nahor vztýčený meč. Rytierova prilba je ozdobená
tromi červenými pštrosími perami (príloha č. 2).
4) Vyobrazenie erbu mesta Brezna v prílohe č. 1 a 2 je záväzné. Erb sa vyobrazuje farebne.
V erbe možno použiť len čisté a netieňované heraldické farby, pričom zlatú a striebornú
farbu možno nahradiť žltou a bielou farbou. Farebnosť erbu možno nahradiť
aj heraldickou šrafúrou alebo môže byť zobrazený len v jednofarebnej linke.
V prípade pečate mesta, okrúhlych pečiatkovadiel sa používa zásadne jednofarebné
vyobrazenie erbu – v jednofarebnej linke.
Vyobrazenie erbu na úradných listinách, tlačivách a dokumentoch v prípade nemožnosti
použitia farebnej tlačiarne musí byť zásadne jednofarebné (v čiernej linke).
Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné vyobrazenie alebo stvárnenie z kovu,
kameňa, dreva, z keramického alebo z iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá
vyobrazeniu erbu mesta, uvedenému v prílohách tohto VZN.
5) V jednoduchej forme sa erb mesta Brezna používa na listinách obsahujúcich nariadenia,
uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta alebo ktoré osvedčujú dôležité skutočnosti
alebo oprávnenia. Ďalej sa používa na pracovných materiáloch, ktoré sú určené
na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií, výborov a iných orgánov
mesta. Používa sa tiež na označenie katastrálneho územia mesta, v preukazoch poslancov
mesta ako aj zamestnancov mesta, na rovnošatách príslušníkov mestskej polície a členov
mestského hasičského zboru, na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského
hasičského zboru a na označeniach budov mestskej polície, mestského hasičského zboru
a iných budov v majetku mesta. Iný spôsob použitia erbu mestom určí primátor.
6) V slávnostnej forme sa erb mesta Brezna (slávnostný erb mesta Brezna) používa:
a) na pečati mesta,
b) na insígniách primátora mesta,
c) na listinách o udelení Čestného občianstva mesta Brezna, Ceny mesta Brezna
a Ceny primátora mesta a uznaniach orgánov mesta,
d) na budovách, v ktorých majú sídlo orgány mesta, v zasadacej miestnosti mestského
zastupiteľstva, úradnej miestnosti primátora mesta a obradnej miestnosti,
e) na medailách a plaketách mesta.
7) Erb mesta Brezna v slávnostnej forme (slávnostný erb mesta Brezna) používa na listinách
výlučne primátor mesta. Iný spôsob použitia erbu mestom určí primátor.
8) Erb mesta Brezna v jednoduchej forme sa na listinách a úradných pečiatkovadlách mesta
používa len vtedy, ak tieto obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia primátora
mesta a orgánov mesta alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnej administratívnej praxi a pri výkone prenesenej štátnej správy sa listiny
a pečiatkovadlá s erbom mesta nepoužívajú.
9) Právo používať erb mesta možno udeliť pre fyzické a právnické osoby na určitý čas a je
viazané na súhlas (povolenie) primátora mesta Brezna za úhradu alebo bezplatne
za stanovených zmluvných podmienok. Súhlas primátora mesta sa vydáva maximálne
na dobu jedného roka. Záujemca o používanie erbu mesta s výnimkou subjektov
uvedených v odseku 5 tohto VZN uvedie v písomnej žiadosti formu erbu a spôsob jeho
používania. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh použitia erbu, presné
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vymedzenie účelu použitia erbu a stanovenie obdobia, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
(povolenia).
10) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný na základe
výzvy mesta a jeho orgánov strpieť odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého
erbu mesta Brezna. V opačnom prípade sa dopúšťa priestupku voči VZN mesta
so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami.
§4
Vlajka mesta
1) Vlajku mesta Brezna tvoria tri pruhy rovnakej šírky - modrý, biely a červený. Farba
mestskej vlajky vychádza z farieb erbu mesta. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená
dvomi cípmi, čiže zástrihom siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Vyobrazenie vlajky
mesta a vzájomný pomer jej rozmerov obsahuje príloha č. 3.
2) Z vlajky mesta Brezna sú odvodené ďalšie mestské vexilá, a to:
a) zástava,
b) krátka vlajka,
c) krátka zástava,
d) heraldická (znaková) vlajka,
e) heraldická (znaková) zástava,
f) koruhva.
3) Zástava mesta Brezna má rovnakú farebnú kompozíciu ako vlajka mesta. Pomer jej strán
nie je záväzne stanovený. Zástava môže byť dlhšia ako vlajka, ale nesmie byť kratšia.
Je vyhotovená z textilu, je spojená so žrďou a vyvesuje sa spolu s ňou. Vyobrazenie
zástavy mesta obsahuje príloha č. 4.
Krátka vlajka a krátka zástava má rovnakú farebnú kompozíciu ako vlajka a zástava,
na rozdiel od nich však nie je ukončená cípmi a jej výška je trojnásobkom jej šírky. Krátka
vlajka na lanko a krátka zástava na žrď sa upevňujú vždy svojou dlhšou stranou.
Vyobrazenie krátkej vlajky a krátkej zástavy a vzájomný pomer jej rozmerov obsahuje
príloha č. 5.
Heraldická (znaková) vlajka a heraldická (znaková) zástava má výšku a šírku proporčne
zodpovedajúcu výške a šírke erbu. Erb mesta je pritom rozvinutý do celej plochy textilu
takým spôsobom, že štít erbu nahrádza list vlajky alebo zástavy. Vyobrazenie heraldickej
(znakovej) vlajky a heraldickej (znakovej) zástavy obsahuje príloha č. 6.
Koruhva je zvislý typ zástavy, ktorá má textil pevne pripojený k priečnemu rahnu a spolu
s ním sa vztyčuje na stožiar. Pomer jej strán nie je záväzne určený, ale nesmie byť menší
ako je 2:4. V prípade, že sa zmenšenina koruhvy používa ako stolná zástavka, je pomer jej
strán 2:3. Vyobrazenie koruhvy obsahuje príloha č. 7.
4) Vlajku mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných
oficiálnych príležitostiach mestského, resp. štátneho charakteru a to vyvesením
na budovách, v ktorých sídlia, resp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Výzvu na vztýčenie vlajky mesta
vydáva primátor mesta, ktorý zároveň určí aj spôsob a trvanie výzdoby oznámením.
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5) Pri používaní a vyvesovaní vlajky mesta sa musia dodržať tieto pravidlá:
a) vlajka je vyhotovená z textilu a na stožiar sa vyťahuje lankom,
b) pri vodorovnom umiestnení je modrá farba vždy hore,
c) pri zvislom vyvesení je modrá farba vždy heraldicky napravo, t.j. vľavo z čelného
pohľadu,
d) na vlajke mesta nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,
kytica, smútočný závoj a podobne,
e) na stožiari (žrdi) okrem vlajky mesta nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka,
f) vlajka mesta sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa tiež zväzovať
do ružice.
6) Keď sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a mestská vlajka spoločne,
sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného
pohľadu vľavo. Ak sa pri výzdobe používa vlajka iného štátu, štátna vlajka a vlajka mesta
spoločne, všetky sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka Slovenskej
republiky sa umiestňuje doprostred, vlajka iného štátu z čelného pohľadu sa umiestňuje
vľavo a vlajka mesta sa umiestňuje vpravo od vlajky Slovenskej republiky. Ak sa pri
výzdobe použije vlajka Európskej únie, poradie z čelného pohľadu je nasledovné: zľava
vlajka Európskej únie, vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta. Použitie viacerých
vlajok sa riadi odporúčaním Ministerstva vnútra SR2 na používanie vlajky Európskej únie
pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne
inštitúcie v Slovenskej republiky.
7) Vlajka, krátka vlajka a heraldická (znaková) vlajka sa na stožiar vztyčuje za pomoci lanka.
Zástava, krátka zástava a heraldická (znaková) zástava sa vyvesuje spolu so žrďou,
na ktorej je upevnená. Koruhva sa vztyčuje na stožiar za pomoci lanka spolu s priečnym
rahnom, na ktoré je upevnená.
8) Vlajka mesta a z nej odvodené mestské vexilá sú vyhotovené z textilu a používajú
netieňované heraldické farby. Vnútorná čierna linka na oddelenie jednotlivých farebných
plôch sa nepoužíva.
9) Odvodené mestské vexilá sa používajú nasledovne:
a) zástava – na označenie budovy Mestského úradu Brezno, Námestie gen.
M. R. Štefánika 1,
b) zástava – v pracovni primátora mesta,
c) zástava – v miestnosti zasadaní mestského zastupiteľstva.
10) Iný spôsob použitia, špecifikáciu odvodených mestských vexíl a dobu trvania ich
vyvesenia alebo použitia ako v bode 9), písm. a) vyhlasuje primátor mesta oznámením.
11) Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a z nej odvodenými vexilami ako aj za ich
ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa.

odporúčanie Ministerstva vnútra SR číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky
Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne
inštitúcie v Slovenskej republiky.
2
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§5
Pečať mesta
1) Pečaťou sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Brezna obkolesený
kruhopisom s názvom mesta.
2) Pečať mesta Brezna sa používa:
a) v jednoduchej (základnej) forme,
b) v slávnostnej forme (slávnostná pečať mesta Brezna).
3) Pečať v jednoduchej (základnej) forme obsahuje reliéfny menší erb mesta Brezna
s kruhopisom. Kruhopis nad erbom obsahuje text MESTO BREZNO, tvorený veľkými
tlačenými písmenami. Päta poľa kruhopisu je vyplnená siedmymi hviezdičkami. Priemer
pečate mesta je 36 mm. Vyobrazenie pečate mesta Brezno v jednoduchej forme obsahuje
príloha č. 8.
4) Pečať v slávnostnej forme (slávnostná pečať mesta Brezna) obsahuje reliéfny väčší erb
mesta Brezna s kruhopisom. Kruhopis nad erbom obsahuje text MESTO BREZNO,
tvorený veľkými tlačenými písmenami. Voľné pečatné pole vpravo a vľavo od textu
obsahuje po tri malé hviezdičky. Erb pätou štítu zasahuje do päty poľa kruhopisu.
Priemer pečate mesta je 36 mm. Vyobrazenie slávnostnej pečate mesta Brezno obsahuje
príloha č. 9.
5) Obidve pečatidlá mesta Brezna sú vyhotovené v jedinom exemplári v pečatnej a reliéfnej
forme a uschováva ich primátor mesta.
6) Pečatidlo v slávnostnej forme (slávnostná pečať mesta Brezna) je určené výhradne
pre použitie primátorom mesta a používa sa na:
a) pečatenie originálov najvýznamnejších listín vydaných primátorom mesta
alebo mestským zastupiteľstvom,
b) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Brezna,
c) v osobitných prípadoch schválených mestským zastupiteľstvom.
7) Pečatidlo v jednoduchej (základnej) forme je určené výhradne pre použitie primátorom
mesta a používa sa na:
a) pečatenie originálov listín alebo dokumentov vydaných primátorom mesta
alebo mestským zastupiteľstvom,
b) v osobitných prípadoch schválených mestským zastupiteľstvom.
8) Z pečate mesta Brezna v jednoduchej (základnej) forme sú odvodené úradné
pečiatkovadlá mesta Brezna. Ich špecifikáciu, počet, rozmery a spôsob použitia,
evidencie, ochrany a vyraďovania upravuje osobitný vnútorný predpis. Vyobrazenie
úradného pečiatkovadla obsahuje príloha č. 10.
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§6
Ochrana mestských symbolov
1) Mestské symboly je treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Používať
ich možno len spôsobom upraveným týmto VZN.
2) Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi mesta Brezna a za ich ochranu
zodpovedá ten, kto ich používa alebo použil. Zakázané je používanie symbolov mesta,
ktoré by bolo nevhodné, neprimerané alebo ktorým by sa prejavovala neúcta voči nim.
Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie s mestskými symbolmi je stíhané podľa
osobitných predpisov3.
§7
Insígnie primátora
1) Primátor mesta Brezna používa vlastné insígnie, ktorými sú:
a) reťaz (kolana) primátora mesta Brezna,
b) štandarda primátora mesta Brezna.
2) Používanie oboch insígnií je osobné, viaže sa výlučne na osobu primátora a okrem neho
ich nemôže nikto používať.
3) Reťaz (kolana) primátora mesta Brezna je viditeľne nositeľným a neprenosným
znamením, symbolizujúcim dočasne prepožičanú funkciu primátora mesta Brezna.
Skladá sa z navzájom voľných ohniviek, vyhotovených z patinovaného striebra. Ohnivká
v podobe obdĺžnika zakončeného na oboch protiľahlých užších stranách štylizovanou
strechou mestskej veže majú do svojho stredu vložený heraldicky štylizovaný kvet ľalie.
Veže sú zakončené objímkami, pomocou ktorých sú k nim pripojené ohnivká v podobe
prerezávaného kruhu, ktorého stred je vyplnený dvomi navzájom privrátenými polkruhmi,
v strede spojenými malou sponou. Oba druhy ohniviek sa navzájom striedajú.
Stred kolany je vytvorený pevným (nepohyblivým) vzájomným spojením dvoch
kruhových ohniviek, na ktorých je položený štít s erbom mesta Brezna. Pomocou malej
okrúhlej spony v podobe zmenšeného plného (neprerezávaného) ohnivka je na kolanu
privesený klenot.
Klenot má podobu na hranu postaveného štvorca vyhotoveného z pozláteného striebra.
V strede štvorca je v striebornom kruhu umiestnený slávnostný erb mesta Brezna
s kolopisom MESTO BREZNO. Hrany štvorca obsahujú reliéfne zobrazenie dvojice
jednoduchých okrúhlych ohniviek spojených malou sponou. Vyobrazenie reťaze (kolany)
primátora mesta Brezna obsahuje príloha č. 11.
4) Reťaz (kolana) primátora mesta je vyrobená v jedinom exemplári a je uschovaná
u primátora mesta.
5) Reťaz (kolanu) primátor používa pri všetkých významných verejných vystúpeniach,
a to predovšetkým na slávnostných zasadaniach mestského zastupiteľstva,
na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitostiach významných osláv v meste,
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov
3
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pri rokovaniach s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pri podobných
príležitostiach, kedy je potrebné verejne prezentovať funkciu primátora mesta Brezna.
6) Štandarda primátora mesta Brezna je osobným znamením primátora mesta. Vychádza
z heraldickej vlajky mesta, na rozdiel od nej je však doplnená o lem vo farbách mesta.
7) Štandarda primátora mesta Brezna je vyhotovená z textilu luxusnejšou technikou
a je vyhotovená v jedinom exemplári. Je uschovaná u primátora mesta. Vyobrazenie
štandardy primátora mesta Brezna obsahuje príloha č. 12.
§8
Podmienky použitia symbolov mesta fyzickými a právnickými osobami
1) Fyzickými osobami a právnickými osobami môžu používať symboly
len so súhlasom mesta, ktorý udeľuje primátor, ako štatutárny zástupca mesta.

mesta

2) Súhlas vydáva mesto na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby
adresovanej primátorovi mesta, ktorá musí obsahovať:
a) označenie osoby, ktorá chce symbol použiť,
b) odôvodnenie použitia symbolu,
c) dobu, počas ktorej sa má symbol používať, znázorňovať,
d) v prílohe grafické znázornenie veci, na ktorej má byť symbol mesta použitý.
3) Na základe vyššie uvedenej žiadosti je mesto povinné do 30 dní odo dňa podania žiadosti
vyhotoviť písomnú odpoveď, ktorá bude obsahovať:
a) súhlas alebo nesúhlas s používaním symbolu,
b) v prípade nesúhlasu zdôvodnenie,
c) v prípade súhlasu označenie skutočnosti alebo veci na ktorú možno symbol použiť
a dobu, po ktorú možno symbol používať alebo znázorňovať,
d) poučenie o možnosti uloženia sankcií v prípade nedodržania podmienok uložených
v súhlase.
4) Žiadosti eviduje a vybavuje kancelária primátora. Písomnú odpoveď podpisuje primátor
mesta.

III. časť
Spoločné ustanovenia
§9
Kontrola
Kontrolou dodržiavania tohto VZN je poverená mestská polícia a kancelária
primátora, pričom všetci zamestnanci mesta sú povinní dohliadať na dodržiavanie ustanovení
tohto VZN a zistené pochybenia nahlásiť kancelárií primátora.
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§ 10
Sankcie
V prípade porušenia ustanovení tohto VZN možno:
a) fyzickej osobe v blokovom konaní uložiť peňažnú pokutu až do výšky 1 000,- Sk priamo
na mieste priestupku alebo v správnom konaní peňažnú pokutu až do výšky 5 000,- Sk,
b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v správnom konaní uložiť peňažnú
pokutu až do výšky 200 000,- Sk.

IV. časť
Prechodné ustanovenia
Mesto, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v lehote do 31. júla 2007
dať súčasné používanie symbolov mesta do súladu s ustanoveniami tohto VZN.

V. časť
Záverečné ustanovenia
Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia mestského zastupiteľstva
dňa 10. apríla 2007 a účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
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