
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŢILINE 

na základe § 6, § 11, odst. 3 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a Štatútu mesta Ţilina, vydáva všeobecne záväzné 

 

NARIADENIE 

k pouţívaniu symbolov mesta Ţilina 
 

č. 2/1992 
 

Čl. 1 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Mestské symboly sú ustálené vizuálne znamenia, reprezentujúce mesto ako právny subjekt 

v jeho historickej kontinuite. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného 

dňa 20. 9. 1991, v prijatom uznesení boli ustanovené tieto mestské symboly: 

a) erb (znak) mesta Žiliny 

b) zástava a vlajka mesta Žiliny 

c) pečať Žiliny 

d) farby mesta Žiliny 

 

 

Čl. 2 

 

ERB (ZNAK) MESTA ŢILINY 

 
1. Erb (znak) mesta Žiliny používajú na písomnostiach orgány mesta Žiliny:  

a) mestské zastupiteľstvo 

b) primátor mesta 

c) mestská rada 

d) oddelenie Mestského úradu 

e) komisie 

f) mestská polícia 

2. Orgány mesta Žiliny uvedené v čl. 2, odst. 1 používajú na písomnostiach znak mesta 

Žiliny takto: 

a) na listinách a iných úradných tlačivách, určených na hromadné, resp. opakované 

používanie je znak mesta Žiliny predtlačený farebne (olivovozelená) alebo 

čiernobielo, 

b) na listinách a úradných tlačivách s predtlačeným znakom mesta Žiliny sa nepoužíva 

odtlačok úradnej pečiatky so znakom mesta Žiliny, 

c) na ostatných úradných písomnostiach, ktoré obsahujú uznesenia alebo rozhodnutia 

mestských orgánov sa používa odtlačok úradnej pečiatky alebo pečate s mestským 

znakom, okrem prípadov, keď ide o predesený výkon štátnej správy. 

3. Znak mesta Žiliny ďalej používajú: 

a) Mestský úrad v Žiline v záhlaví listov, tlačív a iných úradných písomností, ktoré sú 

určené na hromadné, resp. opakované používanie, kde je znak predtlačený farebne 

alebo čiernobielo bez heraldického šrafovania, 

b) členovia mestskej polície na služobných preukazoch, odznakoch, rovnošatách 

a motorových vozidlách, 



c) kultúrne organizácie a inštitúcie na základe súhlasu primátora mesta, ktorý môže túto 

právomoc preniesť na ďalších pracovníkov Mestského úradu v Žiline, 

d) ostatné inštitúcie, organizácie a spolky, ako i občania mesta Žiliny na základe súhlasu 

oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Žiline z poverenia primátora 

mesta za presne stanovených (výtvarné riešenie, spoplatnenie a pod.). 

4. Znak mesta Žiliny sa používa:  

a) na insígniách primátora mesta, 

b) na cenách a vyznamenaniach mesta Žiliny, 

c) na vonkajšie označenie budov, v ktorých sídlia orgány mesta a mestský úrad 

d) v zasadacích a rokovacích miestnostiach mestských orgánov a mestského úradu, 

e) na reprezentačných priestoroch mesta, 

f) na služobných preukazoch členov mestských orgánov a pracovníkom mestského 

úradu, 

g) na označenie hraníc katastrálneho územia mesta Žiliny, 

h) na označenie hnuteľného i nehnuteľného majetku mesta, 

i) na rôzne formy reprezentácie a na propagačné účely,  

j) v osobitne zdôvodnených prípadoch. 

5. Jednotlivé podoby a podmienky použitia mestského znaku v prípadoch uvedených v čl. 2, 

odst. 4) písm. h), i), j) schvaľuje primátor mesta. 

6. Na budove mestských orgánov a mestského úradu sa znak mesta Žiliny umiestňuje 

v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej stane hlavného 

vchodu z čelného pohľadu. 

7. Znak mesta Žiliny sa umiestňuje nad tabuľami, na ktorých sú uvedené názvy mestských 

orgánov a mestského úradu. 

8. Tabule s mestským znakom sa zhotovujú zo smaltového plechu v troch veľkostiach: 30 

cm, 45 cm, 60 cm. 

9. Za mestský znak sa považuje aj jeho jednofarebná alebo viacfarebná napodobenina 

z kovu, keramického alebo iného materiálu, ak vyobrazením tento znak zodpovedá 

z schválenému znaku mesta Žiliny. 

10. Za označenie budovy mestským znakom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník 

alebo správca budovy.  

11. Vzor znaku mesta Žiliny je uložený na mestskom úrade.  

 

Čl. 3 

 

PEČAŤ MESTA ŢILINY 

 
1. Pečať mesta Žiliny uschováva primátor mesta. 

2. Pečať sa používa: 

a) podľa čl. 2, odst. 2), písm. c) tohto nariadenia 

b) na potvrdenie hodnovernosti textu a mestskej kroniky 

c) na listinách, ktorými sa udeľujú ceny a vyznamenania mesta Žiliny, 

d) vo zvlášť významných prípadoch, ktoré schváli primátor mesta.  

3. Pečať sa nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku.  

 



Čl. 4 

 

PEČIATKY S MESTSKŹM ZNAKOM 

 
1. Mestský znak sa používa na okrúhlych pečiatkach mesta Žiliny, mestského zastupiteľstva, 

primátora mesta a mestskej rady.  

2. Pečiatky s mestským znakom sa používajú podľa podpisového poriadku Mestského úradu 

v Žiline.  

 

Čl. 5 

 

MESTSKÁ VLAJKA 

 
1. Mestská vlajka je pripevnená k žrdi, aby sa dala vztyčovať a spúšťať. 

2. Mestské orgány, mestský úrad a organizácie uvedené v čl. 2, odst. 3), písm. c) a d) 

používajú mestskú vlajku pri príležitostiach významných dní pre mesto, mestských 

sviatkoch. Organizácie a inštitúcie uvedené v čl. 2, odst. 3), písm. c) a d) môžu používať 

mestskú vlajku za rovnakých podmienok, aké sú uvedené pre používanie mestského 

znaku.  

3. Výzvu na použitie mestskej vlajky vydáva:  

a) mestské zastupiteľstvo, 

b) primátor mesta. 

4. Pri nepárnom počte vlajok sa mestská vlajka umiestni uprostred, pri párnom počte na 

ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici.  

5. Počas osláv a pri iných sviatkoch, ktoré sú štátnymi sviatkami, ale osobitným spôsobom 

sa viažu k mestu, sa pri nepárnom počte vlajok umiestni uprostred štátna vlajka a na 

pravej stane od nej z čelného pohľadu mestská vlajka. Pri párnom počte vlajok sa umiestni 

na ľavej stane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici štátna vlajka a vpravo od nej 

mestská vlajka.  

6. Na mestskej vlajke ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, 

stuhy a pod.  

7. Stožiar mestskej vlajky sa umiestňuje na verejnom priestranstve vpravo od rečníckeho 

pultu.  

8. Mestská vlajka sa nesmie používať poškodená, zašpinená, ani sa nesmie uväzovať do 

ružice.  

9. Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušovania, pomaly a dôstojne. Pri snímaní sa 

nesmie dotýkať zeme.  

10. Pri mestskom smútku sa mestská vlajka vztyčuje do pol žrde.  

11. Vlajková výzdoba sa začína o 18.00 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti 

a končí sa o 8.00 hod. nasledujúceho dňa. 

12. Vlajkovú výzdobu zabezpečuje mestský úrad.  

 

Čl. 6 

 

ZÁSTAVA MESTA ŢILINY 

 

1. Zástava mesta Žiliny sa upevňuje na budove, v ktorej zasadá mestské zastupiteľstvo počas 

jeho zasadania. Po skončení zasadania sa zástava sníme.  

2. Zástavu mesta Žiliny môžu použiť politické stany a hnutia, spoločenské organizácie, 

súkromné firmy a iné právnické osoby i občania na výzdobu miestností, ktoré sú určené 



na slávnostné zhromaždenia, pri pouličných sprievodoch a manifestáciách uskutočnených 

pri príležitosti mestského sviatku, ďalej pri oslavách výročí významných mestských 

dejateľov alebo inej významnej udalosti, ktorá je spätá s históriou mesta.  

3. Na spôsob použitia zástavy mesta Žiliny a zaobchádzania s ňou sa vzťahujú v primeranom 

rozsahu ustanovenia o používaní vlajky mesta Žiliny.  

 

Čl. 7 

 

FARBY MESTA ŢILINY 

 
1. Farby mesta Žiliny sú olivovozelená a zlatožltá. Na písomnostiach mestského 

zastupiteľstva, primátora mesta, mestskej rady, mestského úradu a iných, ktoré majú 

celomestský význam, sa môže použiť olivovozelená farba. 

2. Farby mesta Žiliny sa môžu použiť na služobných preukazoch a služobných vizitkách 

členov mestských orgánov a pracovníkov mestského úradu.  

3. Farby mesta Žiliny sa môžu vhodným spôsobom použiť a v primeranom rozsahu 

i v knižných publikáciách a propagačných materiáloch o meste Žilina.  

4. Počas mestských sviatkov sa môžu farby mesta použiť na voľnú výzdobu napr. stuhami, 

prípadne v inej podobe.  

5. Na ostatné formy použitia mestských farieb (aplikačné použitie na rôzne výrobky, 

propagačné formy použitia) sa vzťahuje ustanovenie čl. 9 odst. 2) tohto nariadenia.  

 

Čl. 8 

 

PRECHODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Doterajšie mestské symboly, zavedené v bežnej praxi sa potupne nahradia štatutárnymi 

symbolmi v úrade záväznej podobe do 31. 12. 1992. 

2. Za výmenu zodpovedá vlastník (správca) mestského symbolu alebo veci, na ktorej je 

symbol aplikovaný.  

3. Povinnosť výmeny sa netýka historických, pamiatkovo chránených objektov mesta.  

 

Čl. 9 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Za dôstojné a správne zaobchádzanie so všetkými mestskými symbolmi a za ich ochranu 

zodpovedná ten, kto ich použil. 

2. Záväzné stanovisko k výtvarnému riešeniu mestských symbolov (aplikačné použitie, 

propagačné účely a pod.) vydáva z poverenia primátora mesta mestský úrad (príslušné 

oddelenie mestského úradu). 

3. Kontrou používania mestských symbolov vykonávajú primátorom  poverení pracovníci 

mestského úradu, mestskej polície a poslanci mestského zastupiteľstva.  

4. Znevažovanie a nedôstojné zaobchádzanie s mestskými symbolmi sa stíha podľa zák. č. 

372/1990 Zb. zákona o priestupkoch, zák. č. 524/1990 Zb. zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon o priestupkoch, podľa trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení 

neskorších predpisov.  

 

Toto Nariadenie bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 2. apríla 1992. 

Účinnosť nadobúda dňom 22. 4. 1992. 



 

Ing. Miroslav  A d á m e k, v. r.     Ing. Ján  S l o t a, v. r.   
prednosta Mestského úradu v Žiline     primátor mesta Žiliny 

 

 

  

 

 

 


