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Obecné zastupiteľstvo v Olešnej na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v súlade s § 1b  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva 
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  § 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje symboly obce 

Olešná a ich používanie pri výkone samosprávy.  

(2) Obecné symboly sú ustálené vizuálne znamenia reprezentujúce obec ako právny 

subjekt v jeho historickej kontinuite.  

(3) Účelom  tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť presnú podobu obecných 

symbolov, a to kto a za akých podmienok môže použiť a používať symboly, kto 

zodpovedá za ich použitie a ochranu. Nariadenie ďalej stanovuje dohľad nad 

dodržiavaním tohto  nariadenia a určuje sankcie za nesprávne a neoprávnené použitie 

symbolov.  

(4) Symboly obce  Olešná sa môžu v súlade § 1b ods. (1)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien používať len so súhlasom obce, ktorý 

udelí formou rozhodnutia v písomnej forme starosta obce . 

§ 2 

Symboly Obce Olešná 

(1) Symboly obce Olešná sú: 

a) erb obce Olešná,  

b) vlajka obce Olešná,  

c) pečať obce Olešná.  

(2) Symboly možno vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto všeobecne 

záväzným nariadením. 

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

(4) Symboly obce boli na návrh obce Olešná uznesením obecného zastupiteľstva 

č.48/1999 zapísané do Heraldického registra SR pod signatúrou O-16/94.  

§ 3 

Presná podoba a používanie erbu obce Olešná 

(1) Erb obce Olešná  vychádza z pečatidla s tromi stromami – jelšami - olšami, od ktorých je 

odvodený názov potoka i obce. Podľa spomenutého stromu nesú názov napríklad obce 

Oľšavica, Oľšavka, Jelšava, Olšov, Olšovany, Jelšovce, Jelšovec, Olšinkov a 

iné. 

Erb Olešnej patrí medzi “hovoriace" erby. Tieto v heraldike od 12. storočia 

patria medzi najcennejšie. Symbolika erbu obce patrí k najpôsobivejším na 

Slovensku: jelše sú na troch kopcoch pripomínajúcich brehy potoka. Jelše sa 

na brehy cieľavedome vysádzajú, aby koreňmi spevňovali brehy. V tom je 

ukrytá symbolika i posolstvo erbu - vydržať aj v nehostinnom prostredí, byť 
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pevný a nepoddajný voči prírodným živlom. Vtáčik na vrcholci stredného stromu dáva erbu 

milotu a oživuje ho. 

(2) Erb sa vyobrazuje farebne. Výnimočne možno od farebného vyobrazenia  upustiť.  

 

(3) Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu v súlade s §1 ods.(4)  tohto všeobecne  

záväzného nariadenia. Žiadateľ o použitie erbu obce, musí predložiť starostovi písomnú 

žiadosť, ktorá musí obsahovať: 

- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, 

- formu a spôsob použitia erbu, 

- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), 

- potvrdenie o zaplatení poplatku. 

 

(4) Po udelení písomného povolenia od obce Olešná, za splnenia stanovených podmienok 

a podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia, môžu erb primerane a za dôstojných 

podmienok používať právnické osoby zriadené alebo založené obcou. Iné právnické osoby a 

fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce. Obec môže povoliť 

používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka. 

 

(5) Erb používajú spôsobom ustanoveným týmto nariadením:  

a) Obec Olešná,  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Olešná  

c) Starosta obce Olešná,  

d) Obecný úrad Olešná,  

e) Právnické osoby zriadené alebo založené obcou Olešná,  

f)  Hlavný kontrolór obce   

 

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

určených na hromadné alebo  opakované používanie predtlačený farebne alebo čiernobielo.  

 

(7) Erb obce  Olešná sa používa: 

a) na pečatidle obce a úradných pečiatkach obce, 

b) na insígniách starostu, 

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Olešná, o udelení ceny obce Olešná,  

      a na uznaniach obce Olešná, 

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

e) na označenie hraníc územia obce a označenie katastrálneho územia obce, 

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce, 

g) na heraldickej vlajke /zástave/ obce Olešná,  

h) na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce, 

i) na rovnošatách členov dobrovoľného  hasičského zboru, 

j) na označenie vozidiel obce a  dobrovoľného   hasičského zboru. 

 

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov. 
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(8) Erb obce sa používajú na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, 

uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných 

skutočností. Na bežnej korešpondencii sa erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným 

erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta. 

 

(9) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá ho používa. 

 

(10) Každý je povinný strpieť po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo 

nesprávne použitého erbu. 

 

§ 4 

Erb na budovách 

 

(1) Erb sa používa na priečelí budovy obce Olešná, nad hlavným vchodom alebo na pravej 

strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. Erb sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je 

uvedený názov obce Olešná alebo sa erb vyobrazuje na tabuli spolu s názvom.  

(2) Za označenie budovy erbom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník alebo správca 

budovy.  

(3) Erb sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo použitie 

dôstojné.   

(4) Ak budova prestane slúžiť obci Olešná alebo inej osobe uvedenej v § 3 ods. 5 tohto 

nariadenia, erb sa z nej sníme, a to v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene sídla 

alebo v deň zániku právnickej osoby, alebo v deň odňatia povolenia používať erb.  

 

§ 5 

Erb na úradných listinách 

 

(1) Erbom v záhlaví sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú najmä nariadenia, 

uznesenia alebo iné rozhodnutia obce, alebo rozhodnutia právnických osôb, ktorých 

zriaďovateľom je obec.  

 

(2) Zastupiteľstvo, starosta, obecný úrad, hlavný kontrolór a právnické osoby obce používajú 

erb spravidla takto:  

a) na úradných listinách  a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo 

opakované používanie je erb predtlačený farebne alebo len v kresbe alebo slepotlačou,   

b) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie, uznesenie, osvedčenie 

dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom, 

pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.  

 

§ 6 

Erb na úradných pečiatkach 

 

(1)  Obec v praxi používa dva druhy úradných pečiatok:  

a)   Úradnú pečiatku s erbom obce Olešná  

b)   Úradnú pečiatku so štátnym znakom.  
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(2) Obec používa erb na úradných pečiatkach a na ďalších pečiatkach v rámci činnosti 

orgánov obce.  

(3)  Úradné pečiatky s erbom obce v strede sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu 

okolo erbu je v hornej časti nápis obec Olešná.  

(4)  Obec používa na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá, úradné pečiatky s erbom obce. 

Úradné tlačivá sú spravidla formuláre určené na hromadné alebo opakované používanie, 

predovšetkým pre potreby konania o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb.  

(5)  Na úradných listinách, ktoré obsahujú nariadenie, uznesenie alebo iné rozhodnutie obce 

Olešná, alebo rozhodnutie právnickej osoby obce Olešná, v rámci preneseného výkonu štátnej 

správy, sa používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vrátane zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.  

(6) Odtlačok úradnej pečiatky obce Olešná sa môže používať aj na úradných dokumentoch 

v bežnom styku alebo pri ocenení a udelení verejných uznaní a iných pôct významným 

osobnostiam, alebo na označenie poslaneckých preukazov či preukazov zamestnancov obce 

a podobne.   

(7) Orgány obce vo veciach, v ktorých vykonávajú štátnu správu podľa osobitných predpisov, 

používajú odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom v strede a s nápisom Slovenská 

republika v hornej časti obvodu kruhu a s názvom orgánu obce v dolnej časti obvodu kruhu na 

úradných listinách v súlade so zákonom.  

 

§ 7 

Povolenie používať alebo použiť erb 

 

(1) Obec, úrad, právnické osoby najmä školy, školské zariadenia, kultúrne zariadenia, 

sociálne zariadenia a ďalšie používajú erb za podmienok stanových týmto nariadením.  

(2) Používať  alebo použiť erb môžu osoby uvedené v  § 3 ods. 4 tohto nariadenia len na 

základe predchádzajúceho písomného povolenia starostu za splnenia stanovených podmienok.  

(3) Žiadosť o povolenie a určenie podmienok, za ktorých môže používať alebo použiť erb, 

podáva právnická osoba alebo fyzická osoba, uvedené  v § 3 ods.  4 tohto nariadenia písomne 

starostovi. Žiadateľ v žiadosti uvedie spôsob použitia erbu, podmienky umiestnenia erbu, 

spôsob jeho používania alebo použitia v činnosti organizácie a dobu trvania. Súčasťou 

žiadosti je aj grafický návrh použitia erbu.  

(4) Starosta obce udelí žiadateľovi písomné povolenie používať alebo použiť erb /ďalej len 

„povolenie“/, alebo žiadosť zamietne. Rozhodnutie starostu obce  je konečné a proti tomuto 

rozhodnutiu nemožno podať odvolanie ani iný opravný prostriedok. Na toto konanie sa 

nevzťahujú všeobecné ustanovenia zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov.  

(5) Starosta obce v povolení stanoví predovšetkým spôsob, rozsah, dobu používania alebo 

použitia erbu prípadne ďalšie podmienky. 

(6) Právnickej  alebo fyzickej osobe uvedenej v § 3 ods. 4 tohto nariadenia môže starosta obce 

takéto povolenie kedykoľvek obmedziť alebo odňať. Nesplnenie podmienok povolenia či 

nedôstojné nakladanie s erbom, má za následok neodkladné odňatie povolenia starostom obce.  

(7) Farebnosť a heraldická šrafura musí byť vždy bezpodmienečne dodržaná.   

 

§ 8 

Vlajka obce Olešná 

 



Strana 6 z 10 

 

(1)  Vlajka obce Olešná  pozostáva z piatich obdĺžnikových pruhov vo farbách bielej, žltej, 

zelenej, žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi 

zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.   

(2)  Vlajka obce Olešná sa môže používať aj v podobe zástavy a koruhvy obce.  

(3) Vlajku obce Olešná  používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych 

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

sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie 

vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia. 

 

(4) Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe 

miestností  prístupných verejnosti za podmienok stanovených starostom.  

(5)Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné 

zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia  pri snímaní sa  vlajka nesmie 

dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňuje starosta obce. 

(6) Ak  sa používa vlajka spolu so štátnou vlajkou, obidve sú umiestnené v rovnakej výške  

vedľa seba, pričom sa vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vpravo.  

(7) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené 

v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená  z čelného pohľadu vľavo 

(ust. § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení 

neskorších predpisov). 

(8) 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. 

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

strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici.  

(10) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá: 

a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice, 

b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá 

smútočným závojom a pod, 

c) pri obecnom smútku sa obecná vlajka vztyčuje do polovice stožiara. 

 

(11) Vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice. Na 

vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, odznak, kytica, smútočný závoj 

a podobne.  

(12) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá ju používa. 

 

§ 9 

Pečať obce Olešná 

 

(1) Pečať obce Olešná je okrúhla, uprostred s erbom  obce Olešná  s kruhopisom: „OBEC 

OLEŠNÁ.“ 

(2) Pečať obce sa používa: 

a) na potvrdenie hodnovernosti textu zväzkov obecnej kroniky,  
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b) čestné občianstvo obce Olešná,  

c) pečať obce používa starosta obce na originály listín, ktoré majú vzťah k obci Olešná 

(napr.: ďakovné listy a iné významné skutočnosti miestneho významu písomne 

zachytené na pevnom podklade), 

d) pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín, 

e) pečať obce sa spravidla nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku.  

 

(3) Pečať uschováva  starosta obce. 

 

§ 10 

Symbol starostu obce Olešná 

(1) Symbolom starostu obce sú insígnie.  

(2) Insígnie tvorí stuha  (trikolóra) ukončená medailónom, v strede ktorého je erb obce. Okolo 

obecného erbu je do kruhu umiestnený názov Obec Olešná.  

(3) Insígnie používa starosta obce pri slávnostných zasadnutiach zastupiteľstva, oficiálnych 

návštevách, obradoch a iných slávnostných príležitostiach.  

 

§ 11 

Ochrana symbolov obce Olešná  

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

symbolov musí byť vždy dôstojné a zodpovedajúce ich spoločenskému postaveniu. Nesmú sa 

používať v takých prípadoch, kde by ich  použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania. 

Symboly nesmú byť bez výslovného  a predchádzajúceho písomného schválenia starostom 

obce, akokoľvek využívané v podnikaní a musí byť s nimi nakladané s úctou a dôstojne, 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi starostu obce.  

(2) Obyvatelia obce môžu použiť vlajku a zástavu na dôstojnú výzdobu svojich domácností, 

ich okolia, pri oficiálnych spoločenských podujatiach alebo na verejných zhromaždeniach, 

a to v súlade so zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších 

predpisov.  

(3) Za dôstojné a správne zaobchádzanie s obecnými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá 

ten, kto ich použil.  

(4) Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané, nedôstojné alebo inak znevažujúce 

používanie, alebo použitie symbolov je zakázané a  sankciované.  

(5) Symboly, ktorých používanie, použitie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením, 

uloží starosta neodkladne odstrániť tomu, kto symbol používa a na jeho náklady. Obdobne sa 

postupuje  aj v prípadoch, keď predmety obsahujúce symboly alebo ich časti niekto vyrába, 

alebo uvádza do obehu bez potrebného povolenia  či v rozpore s povolením, a to najmä pri 
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výrobkoch, tovaroch, službách, vrátane propagačných materiálov, suvenírov, odznakov, 

vlajočiek atď... 

§ 12 

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.  

(2) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom 

podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

(3) Sankciu  možno uložiť do jedného roka, keď sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa 

porušenia dopustil, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto 

nariadenia.  

§ 13 

Dohľad 

(1) Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva obecné zastupiteľstvo, starosta obce, 

hlavný kontrolór, obecný úrad,  štatutárne orgány právnických osôb obce  a ďalšie poverené 

osoby, ktoré v rámci dohľadu upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú ich odstránenie 

a nápravu.  

(2) Právnické a fyzické osoby sú povinné vytvoriť podmienky  pre dohľad a pre kontrolnú 

činnosť hlavného kontrolóra a ďalších poverených zamestnancov obecného úradu. Tiež sú 

povinné  rešpektovať ich pokyny pri dohľade  a kontrole nad dodržiavaním tohto nariadenia.  

§ 14 

Záverečné ustanovenia 

(1) Obecný úrad, fyzické a právnické osoby a ich organizačné zložky sú povinné dodržiavať 

ustanovenia tohto nariadenia, vrátane písomných pokynov starostu obce, v súvislosti s týmto 

nariadením a doplňujúcich pokynov či dodatkov k tomuto nariadeniu.   

§ 15 

Platnosť a účinnosť 

(1)   Toto VZN nadobúda účinnosť  15-tym dňom od jeho schválenia.  

(2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa 16.06.2017, a to 

uznesením OZ č. 173/2017. 

                                                                  Štefan Cudrák  

                starosta obce  
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Uznesenie číslo   118/2017 

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 12.05.2017 

 

K návrhu VZN Obce Olešná č. 5/2017 o používaní a ochrane obecných symbolom -  na 

zverejnenie  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

Návrh VZN obce Olešná č. 5/2017 o používaní a ochrane obecných symbolov na zverejnenie  

Hlasovanie:  

Za:  7 J. Červenec, Ing. A. Dočár, M. Ficek, M. 

Badžgoňová, Mgr. J. Papíková, PhDr. K. 

Plešivčáková, Ing. A. Tkáčiková  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  2 P. Duraj, R. Vyrobík  

 

        Štefan Cudrák  

          starosta obce  

 

V Olešnej, dňa: 15.05.2017 
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Uznesenie číslo    173/2017 

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 16.06.2017 

K VZN Obce Olešná č. 5/2017 o používaní a ochrane obecných symbolov  

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

VZN obce Olešná č. 5/2017 o používaní a ochrane obecných symbolov  

 

Hlasovanie:  

Za:  9 J. Červenec, Ing. A. Dočár, P. Duraj, M. Ficek, M. 

Badžgoňová, Mgr. J. Papíková, PhDr. K. 

Plešivčáková, PhD., Ing. A. Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  -  

 

        Štefan Cudrák  

          starosta obce  

 

V Olešnej, dňa: 19.06.2017 

 


