............................................................................................................................................................................................
Žiadateľ

Mesto Krásno nad Kysucou
Ul. 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

ŽIADOSŤ O POUŽITIE SYMBOLOV MESTA KRÁSNO NAD KYSUCOU

Identifikačné údaje žiadateľa:
Meno a priezvisko / Názov spoločnosti:
..........................................................................................................................................................................................
Adresa / Sídlo:
...........................................................................................................................................................................................
IČO: ...............................................................

Kontaktná osoba: ....................................................................

Telefón: ........................................................

E-Mail: ......................................................................................

Žiadam o súhlas na použitie:
erbu mesta Krásno nad Kysucou

vlajky mesta Krásno nad Kysucou

Pre účely:

Spôsob použitia:
v elektronickej podobe

v tlačenej podobe

iné: ...............................................................................

Rozsah použitia:

Obdobie použitia:
od ............................................................

do ............................................................

Spôsob doručenia súhlasu / nesúhlasu:
osobným prevzatím na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou

V ...................................... dňa ...........................................

poštou

........................................................
podpis a pečiatka žiadateľa

Poučenie:

1. Symboly mesta, ich používanie a ochrana sú definované v Štatúte mesta Krásno nad Kysucou §22.
Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §1b ods. 1 je použitie symbolov mesta možné len
so súhlasom mesta.
2. Podkladom pre udelenie súhlasu je doručená písomná žiadosť s uvedením presných podmienok
použitia symbolov.
3. Pokiaľ je predpísané použitie štátneho znaku Slovenskej republiky, použije sa tento znak
prednostne. Prednostné postavenie má aj vztyčovanie štátnej vlajky a zástavy.
4. Použitie mestských symbolov nesmie budiť dojem ich znevažovania.
5. Mestské symboly je potrebné mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Akékoľvek ich
znevažovanie, neprimerané a nevhodné používanie je zakázané. Postih za porušovanie predpisov a
ochranu symbolov upravujú osobitné predpisy.
6. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mesta Krásno nad Kysucou a za ich ochranu zodpovedá
ten, kto ich používa alebo použil.
7. Ak používa fyzická osoba symboly mesta Krásno nad Kysucou bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Mesta Krásno nad Kysucou dopúšťa sa priestupku podľa § 48 Zákona o priestupkoch a môže
mu byť uložená pokuta do výšky 33,00 €.
8. Právnickej osobe, ktorá používa symboly mesta Krásno nad Kysucou bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Mesta Krásno nad Kysucou, môže primátor mesta podľa § 13 ods. 8a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do 6638 €.
Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa porušenia
dopustil, najneskôr však do 3 rokov od porušenia tohto nariadenia.

