
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice  č. 12 

o používaní a ochrane mestských symbolov 

 

                                     § l 

                            Úvodné ustanovenie 

 

l.  Mestské  symboly  sú  ustálené  vizuálne znamenia reprezentujúce mesto, ako právny 

subjekt v jeho historickej kontinuite. 

2.  Účelom  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta Levice je vymedziť  presnú   

podobu  mestských  symbolov   a  stanoviť  zásady používania a ochrany mestských 

symbolov. 

3. Mestské symboly možno používať len v podobe ustanovenej mestským zastupiteľstvom v 

Leviciach. 

 

                                     § 2 

                                Symboly mesta 

 

Symbolmi mesta Levice sú: 

a/ erb mesta 

b/ pečať mesta 

c/ vlajka mesta 

d/ zástava mesta 

e/ farby mesta 

f/ pečiatky mesta 

 

                                     § 3 

                                      Erb mesta 

 

l.  Erb  mesta  Levice  tvorí:  V  modrom  štíte  pred tromi zelenými steblami trste  obyčajnej, 

stojací zlatý  trojchvostý lev -  samec s vyplazeným jazykom,  korunovaný trojcípou zlatou  

korunou, držiaci v pravej  prednej   labe  červenú  ružu  s   dvomi  zelenými  listami, 

rozpoltený lem štítu je sprava žltej, zľava zelenej  farby. 

2.  Podrobné  vyobrazenie  erbu  mesta  tvorí  prílohu  č.  l  tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

                                     § 4 

                                Pečať mesta 

 

l.  Pečať mesta  Levice tvorí:  V kruhovom  pečatnom poli pred tromi steblami trste obyčajnej, 

stojací trojchvostý lev - samec s vyplazeným jazykom, korunovaný trojcípou korunou, držiaci 

v pravej prednej labe  ružu s  dvomi  listami.  V medzikruží  zdobenom povrazcovitými 

kružnicami je text kruhopisu: 

Pečať mesta Levice anno l99l. 

Priemer pečate: 3O milimetrov. 

2. Pečať mesta uschováva primátor mesta Levice. 

3. Podrobné vyobrazenie pečate mesta tvorí prílohu č.2 tohto VZN. 

 



                                         § 5 

                                Vlajka mesta 

 

l. Vlajka mesta je dvojfarebná, pozdĺžne delená: horná časť je žltá, dolná zelená. 

2.  Tvar vlajky  vychádza z  obdĺžnika, ktorého  pomer strán šírky k dĺžke je 2:3. 

3.  Vlajka  je  ukončená  zástrihom,  takzvaným lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej 

tretiny dĺžky vlajky. 

4.  Vlajka  sa  vztyčuje  na  stožiar  pomocou  lanka,  na ktorom je upevnená pozdĺž kratšej 

strany. 

5. Originál vlajky mesta uschováva primátor mesta. 

6. Podrobné vyobrazenie vlajky mesta tvorí príloha č. 3 tohto VZN. 

 

                                     § 6 

                               Zástava mesta 

 

l. Zástava mesta je dvojfarebná, pozdĺžne delená: horná časť je žltá, dolná zelená. 

2. Tvar zástavy vychádza z obdĺžnika, ktorého pomer strán šírky k dĺžke je 2:4. 

3. Zástava je ukončená zástrihom, takzvaným lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej 

tretiny dĺžky zástavy. 

4. Zástava je pevne spojená so žrďou pozdĺž kratšej strany zástavy. 

5. Originál zástavy mesta uschováva primátor mesta. 

6. Podrobné vyobrazenie zástavy mesta tvorí prílohu č. 4 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

 

                                     § 7 

                               Farby mesta 

 

l. Farby mesta sú žltá a zelená. 

2. Odtiene týchto farieb sú na vyobrazení na prílohe č. 5 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

                                    § 8 

                               Pečiatky mesta 

 

l. Okrúhle pečiatky mesta. 

   a/ Okrúhla pečiatka mesta Levice lemovaná jednoduchou kružnicou  má v strede 

vyobrazený čiernobiely erb mesta bez heraldického  šrafovania. Kruhopis: Mesto Levice. 

Priemer 30 milimetrov. 

   b/ Okrúhla pečiatka mesta Levice lemovaná jednoduchou kružnicou  má v strede 

vyobrazený čiernobiely štátny znak Slovenskej  republiky bez heraldického šrafovania. 

      Kruhopis: Mesto Levice, priemer 30 milimetrov. 

   c/ Iné okrúhle pečiatky mesto nemôže používať. 

   d/ Vyobrazenie okrúhlych pečiatok tvorí prílohu č. 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

2. Podlhovasté pečiatky mesta. 

   a/ Podlhovasté pečiatky mesta majú tvar obdĺžnika s jednotnou  dĺžkou dlhšej strany 50 

milimetrov. 

      Dĺžka kratšej strany sa pohybuje od 20 do 30 milimetrov  v závislosti od počtu riadkov 

textu pečiatky. Rohy obdĺžnika  sú mierne zaoblené. 



   b/ Prvý riadok podlhovastých pečiatok má vždy text: 

      Mesto Levice, ktorý je na všetkých pečiatkach napísaný  jednotným typom písma. 

   c/ Vyobrazenie typu písma pečiatky pre text: Mesto Levice je  v prílohe č. 7 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

                                    § 9 

                   Zásady používania symbolov mesta 

 

l. Erb mesta používajú na svojich písomnostiach a tlačivách: 

   a/ mestské zastupiteľstvo 

   b/ primátor mesta 

   c/ hlavný kontrolór mesta 

   d/ mestská rada 

   e/ komisie 

   f/ mestský úrad 

   g/ mestská polícia 

   h/ organizácie spravované mestom 

 

2. Orgány a organizácie uvedené v § 9, ods. l používajú erb mesta   v  záhlaví svojich  

písomností,  listín  a iných  úradných tlačív   určených  na  hromadné  alebo  opakované  

používanie  predtlačený   farebne alebo čiernobielo bez heraldického šrafovania. 

3. Členovia  mestskej  polície  používajú  erb  mesta na odznakoch,   rovnošatách a 

motorových vozidlách. 

4. Právnické a fyzické osoby môžu používať erb mesta na základe   povolenia MsÚ v 

Leviciach. V povolení sa určí spôsob, rozsah   a ostatné podmienky používania erbu mesta. 

Povolenie môže byť odňaté, ak sa zistí používanie erbu v rozpore s vydaným povolením. 

 

                                  § l0 

 

Erb mesta Levíc sa používa: 

a/ na insígniách primátora mesta, 

b/ na cenách a vyznamenaniach mesta Levíc, 

c/ na vonkajšie  označenie budov,  v ktorých  sídlia orgány mesta a   meststký úrad, 

d/ v zasadacích a rokovacích miestnostiach mestských orgánov a MsÚ, 

e/ na označenie reprezentačných mestských priestorov, 

f/ na služobných preukazoch členov mestských orgánov a pracovníkov   mestského úradu, 

g/ na rôzne formy reprezentácie a na propagačné účely 

h/ na označenie hraníc katastrálneho územia mesta Levíc 

 

 

                                  § ll 

 

l. Na budove mestských orgánov a mestského úradu sa erb mesta   umiestňuje v strede nad 

priečelím budovy, nad hlavným vchodom  alebo po pravej strane hlavného vchodu z čelného 

pohľadu. 

2. Erb mesta sa umiestňuje nad tabuľkami, na ktorých sú uvedené názvy mestských orgánov a 

mestského úradu. 

3. Tabule s mestským erbom sa zhotovujú zo smaltovaného plechu v troch veľkostiach /30cm, 

45 cm a 60 cm/. 



4. Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebná alebo viacfarebná  napodobenina  z  kovu,  

keramického  alebo  iného  materiálu,  ak  vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta. 

5. Za označenie budovy mestským erbom a za jeho náležitú údržbu  zodpovedá vlastník 

/užívateľ/ budovy. 

 

                                  § l2 

 

Erb mesta sa môže používať, ak nie je predpísané výlučne používanie štátneho znaku 

Slovenskej republiky, ďalej ak to vyžaduje povaha veci.l/ 

 

                                  § l3 

 

l. Pečať sa používa: 

   a/ na potvrdenie hodnovernosti textu zväzkov mestskej kroniky, 

   b/ na listinách, ktorými sa udeľujú ceny, vyznamenania a čestné  občianstvo mesta Levíc. 

2. Pečať mesta sa spravidla nepoužíva v bežnom korešpondenčnom  styku. 

 

                               

     § 14 

 

l. Vlajka  alebo  zástava  vo  farbách  mesta  má  byť vyhotovená z   jednoduchej  látky 

/obidve  strany  majú  byť rovnaké/,  ľahkej a   pevnej, ktorá nesmie byť naškrobená. Odtiene 

farieb majú mať sýty   tón a majú byť trvanlivé. 

2. Na mestskej vlajke alebo zástave sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, 

stuhy a pod. 

3. Mestská vlajka alebo mestská zástava sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a 

nesmie sa zväzovať do ružice. 

4. Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušovania, pomaly a    dôstojne, pri snímaní sa 

nesmie dotýkať zeme. 

5. Pri mestskom smútku sa mestská vlajka vztyčuje do polovice  stožiara. 

6. Vlajka mesta /zástava/ sa prechodne vztyčuje /vyvesuje/ na   budovách a verejných 

priestranstvách pri slávnostných príležitostiach, najmä miestneho významu, pri riadnych a 

mimoriadnych zasadnutiach mestského zastupiteľstva a pod. 

7. Výzvu na slávnostnú výzdobu vlajkami a zástavami mesta pri   slávnostných príležitostiach 

vydáva mestský úrad. Slávnostná   výzdoba sa začína spravidla vo večerných hodinách dňa 

predchádzajúceho slávnostnej príležitosti a končí sa v ranných hodinách   dňa nasledujúceho 

po tejto príležitosti. Slávnostnú výzdobu   zabezpečuje organizačné oddelenie mestského 

úradu. 

8. Politické strany a hnutia, spoločenské organizácie a iné právnické osoby, ako aj občania 

môžu použiť mestskú vlajku a zástavu   na výzdobu miestností určených na slávnostné 

zhromaždenia a pri   pouličných sprievodoch a manifestáciách uskutočnených pri príležitosti 

významnej udalosti štátneho alebo miestneho významu. 

9. Pri nepárnom počte vlajok sa mestská vlajka umiestní uprostred   pri párnom počte na ľavej 

strane z čelného pohľadu v prostrednej  dvojici. 

lO.Pri súčasnom používaní mestskej vlajky a štátnej vlajky sú   obidve umiestnené v rovnakej 

výške vedľa seba, pričom sa   štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a vpravo od 

nej mestská vlajka. 2/ 

 

                                  § l5 

                             Farby mesta 



 

l. Farby mesta sa môžu použiť na písomnostiach mestského zastupiteľstva, primátora mesta, 

mestskej rady, mestského úradu a iných,  ktoré majú celomestský význam. 

2. Farby mesta sa môžu použiť na služobných preukazoch členov   mestských orgánov a 

pracovníkov mestského úradu. 

3. Farby mesta sa môžu použiť vhodným spôsobom a v primeranom   rozsahu i v knižných 

publikáciách a propagačných materiáloch   o meste. 

4. Počas mestských sviatkov sa môžu použiť na voľnú výzdobu  žltými a zelenými stuhami, 

prípadne i v inej vhodnej podobe. 

 

                                  § l6 

 

l. Okrúhle pečiatky mesta s mestským a štátnym znakom používa  primátor mesta. 

2. Okrúhla pečiatka so štátnym znakom sa používa všade tam, kde   ide o prenesený výkon 

štátnej správy. 

3. Ostatné pečiatky sa používajú podľa prílohy k podpisovému  poriadku. 

 

                                  § l7 

                         Ochrana symbolov mesta 

 

l. Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne   symboly. Nesmú sa preto 

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

symbolov mesta. 

2. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi   a za ich ochranu zodpovedá 

ten, kto ich použil. 

3. Každé zneužitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie   symbolov mesta je 

zakázané. 

4. Kontrola používania mestských symbolov prináleží primátorovi   mesta, poslancom 

mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi   mesta, členom mestskej polície a 

primátorom povereným pracovníkom   mestského úradu. 

5. Úmyselné   poškodenie,  zneužitie  alebo   zneváženie  mestských   symbolov   chránených  

týmto   VZN  sa   stíha  podľa  osobitných   predpisov. /3 

 

                                   § 18 

                           Sankcie 

 

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže primátor mesta uložiť právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe oprávnenej na  podnikanie v zmysle zákona č.  369/1990 Zb. o  obecnom 

zriadení v  znení  neskorších predpisov pokutu do výšky 6 638 eur. 

2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom  

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

 

                                   § l9 

                    Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

l. Doterajšie mestské symboly, zavedené v bežnej praxi sa postupne  nahradia štatutárnymi  

symbolmi v úradne záväznej podobe, a to   najneskôr do 31.12.1992. 

2. Za výmenu zodpovedá vlastník /správca/ mestského symbolu alebo   veci, na ktorej je 

symbol aplikovaný. 

3. Povinnosť výmeny sa netýka historických, pamiatkovo chránených   symbolov mesta. 



4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom l. 6. l992. 

5. Aktualizáciu VZN  mesta  Levice  č.  12  o  používaní  a  ochrane   mestských symbolov 

prerokovalo a schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 28. 8. 2003 a nadobúda účinnosť dňa 

18. 9. 2003. 

6.  Aktualizácia VZN mesta Levice č. 12 o používaní a ochrane mestských symbolov bola  

schválená dňa  11.12.2008 s účinnosťou od 1.1.2009 . 

 

 

   

 

 

                                         Ing. Štefan Mišák 

                                          primátor  mesta 

 

 

 

 

1/ zákon č. 63/l993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používanie 

2/ zákon č. 63/l993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používanie 

3/ zákon č. 372/l99O Zb. o priestupkoch   zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

  

 

 


