
 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o používaní erbu mesta, stanovení 
poplatku za jeho používanie a sankcií za jeho neoprávnené alebo nesprávne používanie 

 

 

Mesto Fiľakovo podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov  a na základe splnomocnenia článku 33, ods. (7) Štatútu mesta 
Fiľakovo vydáva Všeobecné záväzné nariadenie o o používaní erbu mesta, stanovení poplatku 
za jeho používanie a sankcií za jeho neoprávnené alebo nesprávne používanie (ďalej len 
„Nariadenie“) 
 

Článok 1 

Popis erbu mesta 

          /1/  Erbom mesta Fiľakovo je v bielom štíte zo zeleného  kopca vyrastajúca palma so 
žltým kmeňom a zelenou korunou.                

          /2/  Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Fiľakovo  tvorí prílohu č.1 tohto 
Nariadenia. 

Článok 2 

Používanie erbu mesta 

/1/  Právo použiť a používať erb mesta je viazané na  súhlas primátora. Súhlas 
primátora sa vydáva maximálne na dobu  jedného roka. 

                Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v  písomnej žiadosti formu a spôsob 
používania vyobrazenia erbu.  Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú 
uvedené v  ods. 2 tohto článku. 

                Žiadosť musí obsahovať: 

   -  úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, 

  -  obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu, 

  -  potvrdenie o zaplatení poplatku. 

          /2/  Erb mesta sa používa: 

                            a/ na pečatidle mesta, 

                            b/ na insígniách primátora, 

                            c/ na listinách o udelení čestného občianstva mesta Fiľakovo,  ceny mesta 
Fiľakovo a uznaniach mesta Fiľakovo, 

                            d/ na budovách, kde má sídlo mestský úrad a mestské podniky, 

                             e/ na označenie katastrálneho územia mesta, 

                             f/ v rokovacích miestnostiach orgánov mesta, 

                             g/ na preukazoch poslancov mesta, ako aj zamestnancov mesta, 

                             h/ na rovnošatách zamestnancov mestskej polície, 

                             i/  na označenie vozidiel mesta, mestskej polície, a mestských podnikov, 



                             j/ na oficiálnej webovej stránke mesta. 

               Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú  oslobodené od platenia 
poplatkov.  

          /3/  Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak  obsahujú nariadenia, uznesenia 
alebo rozhodnutia orgánov mesta,  alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. 

                V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb  mesta nepoužíva. 

                 Listový papier s vyobrazeným erbom používa  výlučne len primátor mesta. 

          /4/  Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho  ochranu zodpovedá tá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá ho  použila alebo používa. 

                Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie  neoprávnene alebo nesprávne 
použitého erbu. 

Článok 3 

Poplatky za používanie erbu mesta a sankcie za neoprávnené používanie erbu mesta 

 

    /1/  Za používanie erbu mesta Fiľakovo inými subjektmi než tými, ktoré sú uvedené 
v článku 2, ods. /2/ tohto nariadenia sa stanovuje ročný poplatok takto: 

a) pre podnikateľov – právnické osoby vo výške 20,- €, 

b) pre podnikateľov – fyzické osoby vo výške 5,- €, 

c) pre OZ, iné záujmové združenia občanov a neziskové organizácie vo výške 1,- €. 

        /2/ Za neoprávnené použitie erbu mesta Fiľakovo sa považuje: 

a) používanie erbu mesta bez predchádzajúceho súhlasu primátora mesta, 

b) používanie erbu mesta nesprávnym – nedôstojným spôsobom, resp. v inej podobe, 
aké je jeho grafické a farebné vyobrazenie uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

       /3/ Za neoprávnené použitie erbu mesta Fiľakovo môže primátor uložiť sankciu v rozpätí  
od 10,- do 100,- €.  

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

 /1/ Toto nariadenie bolo zverejnené na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta 
dňa 

30. augusta 2010. 
      /2/Mestské zastupiteľstvo schválilo toto nariadenie dňa 16.09. 2010 a nadobúda účinnosť 
dňa 1. októbra 2010. 

 
                                                                                                                       Jozef Agócs 
                                                                                                                       primátor mesta 
 
 
 
 



 
 

Príloha č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Fiľakovo o používaní erbu 
mesta, stanovení poplatku za jeho používanie a sankcií za jeho neoprávnené alebo 

nesprávne používanie 
 


