Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Nad jazerom sa podľa ustanovení § 1b, § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14
ods. 3 písm. a) a 19 ods.2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov, ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 42
O SYMBOLOCH MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – NAD JAZEROM
Čl. l
Predmet
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú symboly
mestskej časti, ktorými sú erb a vlajka Mestskej časti Košice – Nad jazerom a stanovujú
podmienky ich používania inými právnickými a fyzickými osobami. Symboly mestskej
časti sú zapísané
v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
signatúrou N-117/2007.
Čl. 2
Opis erbu
V modrom štíte pod zlatým zvlneným brvnom strieborná plávajúca labuť v zlatej zbroji,
to všetko prevýšené zlatou ľaliou. Grafické vyobrazenie erbu tvorí prílohu č. 1 tohto
nariadenia.
Čl. 3
Opis vlajky
Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto –
modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov: bieleho, modrého,
žltého, a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu. Grafické vyobrazenie vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
Čl. 4
Osobitné ustanovenia
1/ Symboly mestskej časti môžu používať aj iné fyzické alebo právnické osoby
na propagáciu mestskej časti na základe povolenia mestskej časti. Žiadosť o povolenie
používať symboly mestskej časti sa podáva písomne. Žiadosť musí obsahovať dôvody
a spôsob ich použitia, ako aj grafický návrh, z ktorého bude zrejmý spôsob použitia symbolov
mestskej časti. V povolení na používanie symbolov mestskej časti sa určí spôsob, účel,
rozsah, doba používania ako aj ďalšie podmienky. Mestská časť môže zamietnuť používanie
symbolov mestskej časti, a tiež má právo kedykoľvek povolenie odňať.
2/ Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti a za ich ochranu zodpovedá ten,
kto ich použil.

- 23/ Používanie symbolov mestskej časti, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané, alebo ktorým
by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom, alebo by to bolo v rozpore s týmto nariadením,
je zakázané a sankcionované.
4/ Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta mestskej časti
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu. (1)
5/ Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie, sa dopustí priestupku
a môže jej byť uložená pokuta podľa osobitných predpisov.(2)
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 38
o podmienkach používania symbolov Mestskej časti Košice – Nad jazerom schválené
uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 241
zo dňa 6. 5. 2010.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 7. zasadnutí MZ MČ Košice –
Nad jazerom dňa 8. 10. 2015 uznesením číslo 61 a nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli.
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starostka
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__________________________________________________________________
(1) § 23 ods.2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
(2) § 42- 46 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

