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 Obec Turňa nad Bodvou na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 1b, § 6 a § 11 

ods.4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva toto    

  

všeobecné záväzné nariadenie  

č.  1 /2021 

o používaní a ochrane obecných symbolov 

 

§ 1 

 Úvodné  ustanovenie 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) upravuje používanie obecných symbolov pri    

výkone samosprávy. 

2)  Obecné symboly sú ustálené vizuálne znamenia reprezentujúce obec ako právny subjekt v jeho 

historickej kontinuite. 

3)  Účelom tohto VZN obce je vymedziť presnú podobu obecných symbolov a stanoviť zásady 

používania a ochrany obecných symbolov.  

4)  O použití symbolov obce Turňa nad Bodvou rozhoduje starosta obce. 

 

§ 2  

Symboly obce  

 

1)  Symbolmi obce Turňa nad Bodvou sú: 

     a) erb obce,  

     b) vlajka obce, 

     c) pečať obce. 

2)  Symboly možno vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto nariadením. 

3)  Erb spolu s pečaťou a vlajkou predstavujú trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého 

zo spomenutých symbolov sa vzťahujú osobitné heraldické pravidlá o zákonitosti, ktoré treba 

v každom prípade rešpektovať. 

4)  Zo symbolov obce sú odvodené symboly starostu obce, ktorými sú insígnie. 

5)  Symboly obce boli na návrh obce zapísané do Heraldického registra SR pod signatúrou 

T – 94/02. 
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§ 3 

Erb obce 

1)  Erb obce Turňa nad Bodvou tvorí v červenom štíte dva strieborné privrátené levy v zlatej 

zbroji, spoločne držiace zlatý dvojitý kríž nesúcu striebornú makovicu zlatej ihlanovitej vežičky, 

vyrastajúcej z horného okraja zlatej bordúry položeného obdĺžnika, z jeho spodného okraja 

vyrastajúca, zlatou uzatvorenou korunou korunovaná Madona v striebornom rúchu, v pravici so 

zlatým pravošikmým ľaliovitým žezlom, ľavicou vinúca k sebe rovnako korunovaného Ježiška, 

ľavicou držiaceho zlaté zemské jablko.   

2)  Vyobrazenie erbu obce Turňa nad Bodvou tvorí prílohu č.1a tohto VZN. 

3)  Erb obce Turňa nad Bodvou používajú na svojich písomnostiach a tlačivách: 

     a)  obecné zastupiteľstvo, 

     b)  starosta obce – príloha č.2, 

     c)  hlavný kontrolór obce – príloha č.3, 

     d)  obecný úrad – príloha č.4. 

4)  Orgány používajú erb obce v záhlaví svojich písomností, listín a iných úradných tlačív 

určených na hromadné alebo opakované používanie predtlačený farebne alebo čiernobielo bez 

heraldického šrafovania.  

5)  Erb obce Turňa nad Bodvou sa  používa: 

     a)  na pečati a úradných pečiatkach obce, 

     b)  na insígniách starostu obce, 

     c)  na listinách o udelení čestného občianstva, ceny obce a uznaniach obce, 

     d)  na vonkajšie označenie budovy v ktorej sídlia orgány obce a obecný úrad, 

     e)  v zasadacích a rokovacích miestnostiach obecných orgánov a obecného úradu,  

     f)  na označenie katastrálneho územia, 

     g) na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva ako aj zamestnancov obce,  

     h) na označenie vozidiel obce, obecného hasičského zboru, 

     i)  na rovnošatách obecného hasičského zboru, 

6)  Na budove obecných orgánov a obecného úradu sa erb obce umiestňuje v strede nad priečelím 

budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu.   

7)  Pri súčasnom použití štátneho znaku a erbu obce sa erb umiestňuje z čelného pohľadu vpravo 

od štátneho znaku. 

8)  Právo použiť a používať erb obce je poctou. O právo použiť a používať erb obce je povinná  
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požiadať starostu obce právnická aj fyzická osoba.. V povolení sa určí spôsob, rozsah a ostatné 

podmienky používania erbu obce. 

9)  Nepovolené a nesprávne použitie erbu obce, nepovolené odchýlky od záväzného vyobrazenia 

a jeho zneváženie (nedodržanie predpísaného umiestnenia, farebnosti, vynechania predpísaného 

prvku, použitie znaku podobného erbu obce), bude sankciované v súlade so zákonom 

o priestupkoch. 

10)  Nikto nesmie brániť odstráneniu neoprávnene použitého erbu obce. 

11)  Žiadosť o povolenie použiť alebo používať erb obce musí okrem žiadateľových  

identifikačných údajov obsahovať i spôsob, rozsah a obdobie používania – príloha č.5 

12)  Každá odchýlka od schváleného erbu obce musí byť vopred prerokovaná so starostom obce. 

Štruktúra vyobrazenia musí byť vždy dodržaná. 

13)  Starosta obce udelí žiadateľovi povolenie alebo jeho žiadosť zamietne. Proti tomuto súhlasu 

nie je prípustné odvolanie, nakoľko ide o súhlas orgánu obce o veci jeho erbu.  

14)  Povolenie môže byť jednorazové, alebo vydané s platnosťou na určitý časový interval. 

 

§4 

Vlajka obce 

 

1) Vlajku obce Turňa nad Bodvou pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 

(1/8), červenej (1/8), bielej (1/8), červenej (2/8), žltej (1/8), červenej (1/8) a žltej (1/8). Vlajka má 

pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

2)  Originál vlajky obce uschováva starosta obce. 

3)  Vyobrazenie vlajky obce Turňa nad Bodvou tvorí prílohu č.1b tohto VZN. 

4)  Vlajka vo farbách obce má byť vyhotovená z jednoduchej látky (obidve strany majú byť 

rovnaké), ľahkej a pevnej, ktorá nesmie byť naškrobená. Odtiene farieb majú mať sýty tón a majú 

byť trvanlivé. 

5)  Na obecnej vlajke sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod. Obecná 

vlajka alebo obecná zástava sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať 

do ružice. 

6)  Obecná vlajka sa vztyčuje a sníma na vlajkový stožiar bez porušovania, pomaly a dôstojne, pri 

snímaní sa nesmie dotýkať zeme. 
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7)  Pri obecnom smútku sa obecná vlajka vztyčuje do polovice stožiara. 

8)  Vlajka obce príp. zástava sa prechodne vztyčuje príp. vyvesuje na budovách a verejných 

priestranstvách pri slávnostných príležitostiach, najmä miestneho významu. Výzvu na slávnostnú 

výzdobu vlajkami obce pri slávnostných príležitostiach vydáva obecný úrad. 

Slávnostná výzdoba sa začína spravidla vo večerných hodinách dňa predchádzajúceho slávnostnej 

príležitosti a končí sa v ranných hodinách dňa nasledujúceho po tejto príležitosti.   

Slávnostnú výzdobu zabezpečuje obecný úrad. 

9)  Pri nepárnom počte vlajok sa obecná vlajka umiestni uprostred , pri párnom počte na ľavej 

strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici. 

10)  Ak sa spolu s vlajkou obce používa aj štátna vlajka SR umiestnia sa v rovnakej výške vedľa 

seba, pričom štátna vlajka sa nachádza z čelného pohľadu vľavo. Pri súčasnom použití vlajky EÚ 

sa štátna vlajka umiestňuje v strede, z čelného pohľadu vľavo od nej sa nachádza vlajka EÚ a 

vpravo od štátnej vlajky sa nachádza vlajka obce. 

11)  Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych 

príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách v ktorých sídlia, 

príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, 

ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. 

12)  Vlajku a zástavu obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej 

vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. 

13)  Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá ju použila, alebo používa. 

14)  Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne 

stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že kým 

vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy 

pevne spojená so žrďou, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). 

 

§5 

Symbol starostu obce 

1)  Symbolom starostu obce sú insígnie. 

2)  Insígnie tvorí stuha vo farbách trikolóry, ukončená jedným medailónom, v strede ktorého je  
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erb obce. Okolo obecného erbu je do kruhu umiestnený názov Obec Turňa nad Bodvou. Obvod 

insígnie je vyznačený heraldickým šrafovaním. 

3)  Insígnie používa starosta obce pri slávnostných zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 

oficiálnych návštevách, obradoch a iných slávnostných príležitostiach. 

 

§6 

Pečať obce  

 

1)  Pečať obce Turňa nad Bodvou tvorí erb obce Turňa nad Bodvou s hrubopisom: „OBEC 

TURŇA NAD BODVOU“ a s hrubopisom: „TURŇA NAD BODVOU PEČAŤ OBCE“  

2)  Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín. 

3)  Vyobrazenie pečate obce Turňa nad Bodvou tvorí prílohu č.1c tohto VZN. 

4)  Pečať uschováva starosta obce. 

5)  Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej 

pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo 

obecného úradu. 

§ 7 

Ochrana symbolov obce 

 

1)   Symboly obce treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. 

2)  Nesmú sa preto používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem 

znevažovania symbolov obce.  

3)  Za dôstojné a správne zaobchádzanie s obecnými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto 

ich použil. 

4)  Každé zneužitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie symbolov obce je zakázané. 

5) Kontrola používania obecných symbolov prináleží starostovi obce, poslancom obecného 

zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi obce a starostom povereným pracovníkom obecného úradu. 
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§8 

Sankcie 

 

1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť pokutu právnickej osobe, 

fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov.  

 

§9 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Turňa nad Bodvou bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Turni nad Bodvou, dňa 11.03.2021, č.uzn.: 126/2021. 

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli  obce t.j. 27.03.2021.      

 

 

V Turni nad Bodvou, dňa 18.02.2021 

 

                                                                                        Mgr. Atila Oravecz, v.r. 

                                                                                                 starosta obce                                                                                          

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


