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1. Účel vydania   
 
Mesto má právo na vlastné symboly. Mesto je povinné ich používať pri výkone 
samosprávy. Sú neoddeliteľnou súčasťou histórie, života mesta.  
Týmto nariadením sa podľa § 1b zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov ustanovujú symboly mesta a pravidlá pre ich používanie. 
 
2. Rozsah platnosti 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie platí pre mesto pri výkone samosprávy, ako 
i právnické osoby zriadené alebo založené mestom. Platí i pre iné právnické 
a fyzické osoby, ktoré môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta, na 
základe podanej písomnej žiadosti. 
  
3. Súvisiace predpisy  

 
Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
Štatút mesta Púchov 
 
4. Popis činnosti  
 
Symbolmi mesta Púchov sú : 
 
4.1. Mestský erb 
4.2. Mestská vlajka 
4.3. Mestská pečať, úradná pečiatka mesta  
4.4. Štandarda primátora mesta Púchov 
4.5. Reťaz primátora mesta Púchov 
  
 
 
4.1. MESTSKÝ ERB 
 
4.1.1. V modrom štíte pred strieborným, doľava otočeným, na chrbte ležiacim 
bezkrídlym drakom striebroodetá, zlatokorunovaná, zlatonimbovaná sv.Margita, 
pravicou držiaca zlatý sklonený meč, ľavicou zlatú palmovú ratolesť.  
 
Návrh erbu výtvarne spracoval Mgr. Štefan Filiač a bol prijatý mestským 
zastupiteľstvom, uznesením č. 41/1992 dňa 24.6.1992 a je zverejnený v Heraldickom 
registri Slovenskej republiky - diel III pod číslom HR: P-10/1992, ktorý bol vydaný 
Ministerstvom vnútra SR a Maticou slovenskou.  
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4.2. MESTSKÁ VLAJKA 
 
4.2.1. Má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom ( zástrihom ), 
siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Farba je totožná s farbami mestského erbu: 
biela,/ strieborná/ žltá, /zlatá/ a modrá, ktoré sa striedajú v siedmich rovnako širokých 
pozdĺžnych pruhoch v poradí od okrajov vlajky do  stredu: žltá, biela, modrá a biela. 
Farby  sú totožné s farbami mestského znaku. 
 
 
4.3. MESTSKÁ PEČAŤ, ÚRADNÁ PEČIATKA MESTA 
 
4.3.1. MESTSKÁ PEČAŤ 
a) je okrúhla, s kruhopisom PEČAŤ MESTA PÚCHOV, uprostred s erbom mesta 
 
b) skôr, ako sám Púchov používala pečať jeho privilegovaná časť, založená českými 
a moravskými exulantmi, nazývaná Moravská ulica. Z polovice 17. storočia je známa 
jej pečať s kruhopisom SIGILLUM MORAVICALI OPPIDI PUCHOV, v strede 
s postavou sv. Juraja na koni, ktorý zabíja draka. 
 V druhej polovici 17. storočia (1670) vzniklo už vlastné pečatidlo Púchova 
s postavou sv. Margaréty. Postavu tejto svätice používalo mesto podľa predlohy 
z roku 1710 ( Margaréta zabíjajúca mečom draka ) až do 20. storočia, ešte stále však 
nie v heraldickej funkcii. 
 
4.3.2.ÚRADNÁ PEČIATKA MESTA má dve verzie: 
 
a) okrúhla s erbom mesta v strede a v spodnej tretine kruhopisu názov MESTO 
PÚCHOV. 
Má priemer 36 mm.V odôvodnených prípadoch alebo tam, kde je to obvyklé sa 
používa s priemerom 22 mm a 17 mm. 
 
b) okrúhla so štátnym znakom v strede s nápisom v horných dvoch tretinách 
kruhopisu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a v spodnej tretine kruhopisu názov MESTO 
PÚCHOV. 
Má priemer 36 mm.V odôvodnených prípadoch alebo tam, kde je to obvyklé sa 
používa s priemerom 22 mm a 17 mm. 
 
 
4.4. ŠTANDARDA PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV 
 
je v tvare obdĺžnika, v pomere strán 2:3, pričom jej dlhšia strana je vo vertikálnom 
smere kolmá na kratšiu stranu v horizontálnom smere. 
Po svojom obvode je orámovaná diagonálnym napravo orientovaným trikolórnym 
pruhom mestských farieb: biela, modrá a žltá. 
Na modrej vnútornej ploche sa nachádza svätá Margita s drakom z mestského erbu.  
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4.5. REŤAZ PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV 
 
4.5.1. Reťaz primátora mesta je vyrobená zo žltého kovu, umelecky tvarovaná. 
Pozostáva z hlavného odznaku spojeného s dvadsiatimi siedmimi okami reťaze. 
Hlavný odznak má tvar štvorlístka s klenbovitými  tvarmi jednotlivých listov. V jeho 
strede sa nachádza mestský erb s plastickým zobrazením nad zabitým drakom 
stojacej svätej Margity so svätožiarou nad hlavou, v pravej ruke s mečom obráteným 
čepeľou nadol a v ľavej ruke s palmovou ratolesťou. Pod erbom sa na kruhovom 
podklade nachádza nápis MESTO PÚCHOV. Od erbu smeruje do každého ústia 
stretávajúcich sa listov štvorlístka päť prútov. 
 Reťaz pozostáva zo štrnástich plných malých štvorlístkov bez znaku, 
spojených striedavo s trinástimi malými krížmi vyrezanými z kruhového tvaru, vo 
vnútri otvorenými. 
 
 
5. Pravidlá používania mestských symbolov 
 
5.1. OPRÁVNENÉ SUBJEKTY 
 
5.1.1. Symboly mesta používajú orgány mesta v rozsahu a spôsobom, ktorý 
zodpovedá vlastnému účelu označenia, najmä na identifikáciu orgánu, reprezentáciu 
a propagáciu mesta. 
V podrobnostiach o používaní mestských symbolov orgánmi mesta rozhoduje 
primátor mesta s oddelením organizačno.-vnútorných vecí. 
 
5.1.2. Primerane podľa bodu 5.1.1. môžu symboly mesta používať aj mestom 
zriadené alebo založené organizácie. 
 
5.1.3. Symboly mesta môžu vhodným a dôstojným spôsobom používať aj iné 
právnické osoby, občania a združenia nasledovným spôsobom: 
 
a) súhlas na jednorázové, krátkodobé použitie symbolov mesta Púchov pre iné 

právnické a fyzické osoby udeľuje primátor mesta a na dlhodobé po prerokovaní 
v mestskej rade, 

b) podkladom na udelenie súhlasu je písomná žiadosť doručená primátorovi mesta 
s uvedením presných podmienok použitia mestského erbu, mestskej vlajky, 
prípadne aj s grafickým návrhom, 

c) za udelenie súhlasu na použitie mestského erbu, vlajky, môže mesto žiadať 
finančnú náhradu po vzájomnej dohode jej výšky žiadateľa s mestom. Súhlas 
mesto vydá po zaplatení dohodnutej finančnej náhrady, 

d) pre použitie mestského erbu, vlajky pre účely jednotlivých volebných kampaní je 
žiadateľ povinný zaplatiť finančnú náhradu, ktorá sa pred každou volebnou 
kampaňou určí paušálne. 
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5.1.4. Zakazuje sa také používanie  mestských symbolov, ktoré by mohlo v prípade 
iných subjektov ( 5.1.2. a 5.1.3. ) viesť k pochybnostiam o tom, kto a na aký účel 
symbol používa – najmä ak by hrozila zámena za použitie mestským orgánom pri 
plnení jeho právomoci. 
 
 
5.2. POUŽÍVANIE JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH SYMBOLOV 
 
5.2.1. Mestský erb 
sa používa: 
a) na označenie územia, 
b) na budovách a v miestnostiach, v ktorých majú sídlo primátor, mestský úrad, 

MsP, PTSM, MsBP a  dobrovoľne požiarne zbory, 
c) v rokovacích a zasadacích  miestnostiach orgánov mesta, 
d) na označenie miest, v ktorých mesto samo, alebo s inými fyzickými, alebo 

právnickými osobami organizuje pracovné, kultúrne, športové alebo iné podujatia, 
e) na pečatidle mesta, 
f) na reťazi primátora, 
g) na pamätných plaketách, 
h) na listovom papieri primátora mesta, mestského úradu, prezentačných 

materiáloch primátora a zamestnancov mesta, 
i) na prezentáciu mesta a jeho predstaviteľov v elektronických médiách a na 

internete, 
j) na preukazoch poslancov a zamestnancov mesta, 
k) v  označení rozpočtových príspevkových a iných organizácií s účasťou mesta, 
l) na označenie vozidiel mesta – MsÚ, MsP, PTSM, MsBP a dobrovoľných 

požiarnych zborov, 
m) na označenie odevu príslušníkov MsP, zamestnancov mesta a jeho organizácií, 

športovcov a iných reprezentantov mesta, 
n) na označenie publikácií alebo iných výstupov činností mesta alebo právnických 

osôb ňou  založených alebo zriadených, 
o) na upomienkové a darčekové predmety mesta, 
p) na iné účely , na ktorých použitie bol vydaný súhlas podľa 5.1.3. 
 
5.2.2. Mestská vlajka 
používa sa: 
a) pri príležitosti štátnych sviatkov, významných dní a pri ďalších dôležitých 
udalostiach mesta. Výzvu na použitie mestskej vlajky vydáva primátor. Prípadné 
spontánne použitie mestskej vlajky musí zodpovedať požiadavke vhodnosti 
a dôstojnosti ( viď  5.1.3. ). Mestská vlajka sa trvale používa na budove Mestského 
úradu, v kancelárii primátora mesta Púchov a na budove kde sídli reprezentačná 
kancelária primátora mesta, na verejných budovách vo vlastníctve alebo v užívaní 
mesta, alebo v mieste usporiadania verejnej udalosti s účasťou mesta. 
Na základe písomného súhlasu je možné použiť vlajku mesta na označenie 
iných objektov, ak sa jedná o zmluvných partnerov mesta. Mestská vlajka sa 
používa i na oznamovacích a komunikačných prostriedkoch mesta.  
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b) ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky spoločne s mestskou 
vlajkou tieto sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka SR sa 
z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a mestská vlajka sa umiestňuje vpravo od 
štátnej vlajky SR, 

 
c )  spustenie mestskej vlajky do polovice žrde, na ktorej je umiestnená, sa používa 
pri mestskom smútku, a to vždy pri úmrtí primátora mesta, ako aj bývalého primátora 
mesta, 
 
d ) vyhlásením štátneho smútku vládou Slovenskej republiky kde sa spúšťa štátna 
vlajka, sa súbežne spúšťa i mestská vlajka, 
 
e ) súčasťou symbolu smútku je i čierna vlajka, ktorá sa používa pri úmrtí poslanca 
mestského zastupiteľstva alebo pracovníka mesta.  
 
 
5.2.3. Mestská pečať 
používa sa  pri mimoriadne významných príležitostiach. Pečať uschováva a o jej 
konkrétnom použití rozhoduje primátor mesta. 
 
5.2.4. Úradná pečiatka mesta 
 
5.2.4.1. okrúhla s erbom mesta v strede a v spodnej tretine kruhopisu názov MESTO 
PÚCHOV používa sa na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností 
vydaných pri výkone samosprávy, v tmavomodrej farbe. 
 
5.2.4.2. okrúhla so štátnym znakom v strede s nápisom v horných dvoch tretinách 
kruhopisu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a v spodnej tretine kruhopisu názov MESTO 
PÚCHOV používa sa pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa 
osobitných predpisov, zásadne v červenej farbe. 
  
 
5.2.5. Štandarda primátora mesta Púchov 
používa sa na oficiálne označenie miesta primátora na pracovisku, na stretnutí 
a zasadnutí orgánov mesta, pri slávnostných udalostiach, na slávnostné označenie 
jeho dopravného prostriedku a na prostriedkoch jeho komunikácie a oznámeniach 
jeho účasti. 
 
5.2.6. Reťaz primátora mesta Púchov 
používa sa pri oficiálnych príležitostiach slávnostného charakteru. Reťaz primátora 
symbolizuje  jeho postavenie, ako hlavného predstaviteľa a reprezentanta mesta 
Púchov. O konkrétnom použití reťaze rozhoduje primátor, ktorý ju aj jediný používa. 
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6. Sankcie 
 
6.1. Kontrolou dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú poverení 
primátor, poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci mestského úradu, členovia 
mestskej polície. 
 
6.2. Neoprávnené používanie symbolov mesta – erbu, vlajky a pečate, alebo 
používanie týchto symbolov a ich častí v  inej ako v schválenej podobe, alebo 
používanie prvkov zo symbolov mesta, ktoré môžu vyvolať zameniteľnosť s riadnymi 
symbolmi mesta fyzickou alebo právnickou osobou sa postihuje podľa zákona č. 
372/90 Zb. o priestupkoch. Sankciou za neoprávnené používanie symbolov  mesta je  
peňažná pokuta, ktorá je príjmom mesta. 
 
 
7.Záverečné ustanovenia 
 
7.1. V pochybnostiach a v podrobnostiach o uplatnení tohto všeobecne záväzného 
nariadenia rozhoduje primátor mesta. 
 
7.2. Písomná agenda o symboloch mesta Púchov a ich používaní je celá vedená na 
oddelení organizačno-vnútorných vecí.  
 
7.3. Týmto Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2007 sa ruší VZN č. 5/2002 zo dňa 
14.11.2002. 
 
7.4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Púchov č. 7/2007 nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


