
VZN číslo 3/1996 zo dňa 26.3.1996 o podmienkach používania erbu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona 

SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1: Erb Petržalky 

1. Erb mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len "mestská časť") tvorí strieborný (biely) 

štít so zelenou zvýšenou pažiťou, z ktorej vyrastá zelený košatý strom so zlatým kmeňom 

sprevádzaný vpravo jedným zeleným a vľavo skupinou štyroch zelených stromov. 

2. Za erb Petržalky sa považuje aj jeho jednofarebné zobrazenie. 

§ 2: Používanie erbu 

1. Erb Petržalky sa používa  

a. na pečatidle mestskej časti,  

b. na insígniách starostu,  

c. na listovom papieri mestskej časti a starostu,  

d. na pamätnej plakete starostu,  

e. na budovách mestskej časti, v ktorých majú sídlo starosta, miestny úrad, dobrovoľný 

verejný požiarny zbor,  

f. v rokovacích a zasadacích miestnostiach orgánov mestskej časti,  

g. na preukazoch poslancov a zamestnancov mestskej časti,  

h. na označenie územia mestskej časti,  

i. na označeniach vozidiel mestskej časti a dobrovoľného verejného požiarneho zboru,  

j. v označení rozpočtových a príspevkových organizácií a zariadení mestskej časti,  

k. na označenie publikácií alebo iných výstupov činností mestskej časti alebo 

právnických osôb ňou založených alebo zriadených,  

l. na označenie miest, v ktorých mestská časť sama alebo s inými fyzickými alebo 

právnickými osobami organizuje pracovné, kultúrne, športové alebo iné podobné 

podujatia.  

2. Erb Petržalky na úradných listinách a úradných pečiatkach používajú  

a. starosta mestskej časti,  

b. orgány miestneho zastupiteľstva.  

3. Listiny a úradné pečiatky s erbom Petržalky sapoužívajú spravidla vtedy, ak listina 

obsahuje nariadenie,uznesenie, záväzné stanovisko alebo rozhodnutie orgánovmestskej časti, 

nepoužívajú sa v bežnom korešpodenčnom styku a pri výkone prenesenej štátnej správy. 

§ 3: Súhlas s používaním erbu 

1. Súhlas na použitie erbu Petržalky pre fyzické osoby a právnické osoby na účely, ktoré nie 

sú vymedzené v § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, udeľuje starosta. 



2. Podkladom na udelenie súhlasu je písomná žiadosť doručená starostovi s uvedením 

presných podmienok použitia erbu, prípadne aj s grafickým návrhom. 

3. Za udelenie súhlasu na použitie erbu Petržalky môže mestská časť v odôvodnených 

prípadoch žiadať finančnú úhradu.  

4. Erb Petržalky je neprípustné používať nevhodne, neprimeraným spôsobom, ktorým by sa 

prejavovala neúcta k tomuto symbolu. Za dôstojné zaobchádzanie s erbom Petržalky a za jeho 

ochranu zodpovedá ten, kto ho používa alebo použil. 

§ 4: Sankcie 

Neoprávnené používanie erbu fyzickou alebo právnickou osobou sa postihuje podľa 

osobitných predpisov 
1/

. 

1. § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 28 ods. 2 písm. b/ zákona 

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 5 

Súhlas na použitie erbu Petržalky vydaný pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného 

nariadenia mestskou časťou sa považuje za súhlas vydaný podľa tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 

§ 6 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 11. aprílom 1996. 

 

 

Vladimír Bajan, v.r. 

starosta 

 


