
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

z 30. júna 2009

č.  2 /2009

o symboloch mestskej časti a ich používaní

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa podľa § 15 ods. 2 
písm. a) a § 24a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení :

§ 1

(1) Symboly mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) sú 

a) erb mestskej časti (ďalej len „erb“),
b) pečať mestskej časti (ďalej len „pečať“),
c) zástava (vlajka) mestskej časti (ďalej len „zástava“).

(2) Symboly mestskej časti sú zapísané do Heraldického registra SR pod signatúrou K-18/03.

(3) Historické označenia mestskej časti „Karolyfalu“, „Karldorf“, „Karlowe/s/“ nepatria 
medzi symboly mestskej časti; používajú sa najmä na spoločenských podujatiach v mestskej 
časti, alebo na spoločensky významných dokumentoch mestskej časti (napríklad verejné 
uznania za zásluhy).   

§ 2
Erb

(1) Erb má v štíte  písmeno C (Carolus) a v jeho strede strapec hrozna. Písmeno C 
symbolizuje kráľa Karola I. Roberta z rodu Anjouovcov, ktorý v prvej polovici 14. storočia 
zabezpečoval ochranu krajiny a s nimi aj vtedajšiu Bratislavu pred nebezpečenstvom vojny. 
Tento nastolený mier podmienil úspešný rozvoj obce a budovanie jej hospodárstva. Druhý 
symbol v erbe predstavuje strapec hrozna. Súvisí s vinohradníckymi tradíciami, ktoré sa 
začínali s príchodom rímskych vojakov a pretrvali až do šesťdesiatych rokov dvadsiateho 
storočia, kedy pri modernej výstavbe mesta zanikla historická obec a s ňou všetky zvyky, 
obrady a tradičné vzťahy medzi obyvateľmi. 
Farba štítu je modrá, figúry sú v zlatom kove. Zlatý kov figúr je možné znázorniť aj žltou 
farbou.

(2) Erb sa vyobrazuje farebne, ak to nie je možné alebo vhodné, možno od farebného 
vyobrazenia upustiť. 

(3) Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, 



kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá zobrazeniu 
erbu.

(4) Erb sa používa

a) na pečatidle mestskej časti,
b) na insigniách starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „starosta“),
c) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mestskej časti,
d) na budove, v ktorej sídli starosta a Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
(ďalej len „miestny úrad“),
e) na označenie územia mestskej časti,
f) na preukaze poslancov mestskej časti a zamestnancov miestneho úradu,
g) ako súčasť označenia organizácii mestskej časti.

(5) Erb na úradných listinách a úradných pečiatkach používajú

a) starosta mestskej časti,
b) orgány miestneho zastupiteľstva.

(6) Listiny a úradné pečiatky s erbom sa používajú len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie, 
uznesenie alebo rozhodnutie orgánov mestskej časti. Nepoužívajú sa pri  prenesenom výkone 
štátnej správy.

§ 3
Pečať

(1) Pečať je v tvare štítu v strede s vyznačeným erbom mestskej časti.

(2) Pečať sa používa 

a) na pečatenie významných listín a dokumentov,
b) v ďalších prípadoch určených starostom alebo miestnym zastupiteľstvom.

(3) Pečatidlo pečate uschováva starosta.

§ 4
Zástava

(1) Zástava pozostáva z troch žltých a troch modrých pozdĺžnych pruhov a ukončená je tromi 
cípmi

(2) Zástavu mestskej časti používajú pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestskej 
časti

a) starosta,



b) orgány miestneho zastupiteľstva

§ 5
Sankcie

(1) Zakazuje sa používanie erbu a zástavy nevhodne, alebo neprimeraným spôsobom, ktorým 
by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom.
Za dôstojné zaobchádzanie s erbom a zástavou a ich ochranu zodpovedá ten, kto symbol 
používa.

(2) Porušenie povinnosti uvedenej v odseku 1 fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý je 
možné uložiť pokutu až do výšky 33 € ). 

(3) Za porušenie povinnosti uvedenej v odseku 1 právnickou osobou je možné uložiť pokutu 
až do výšky 6638 € ). Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta 
dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania 
opodstatňujúceho uložiť pokutu.

§ 6
Účinnosť

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2009.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo miestne zastupiteľstvo 30. júna 2009 uznesením 
č. 370/2009.

                                                                                                Ing. Iveta Hanulíková
                                    starostka mestskej časti
                                               Bratislava – Karlova Ves

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 MČ Bratislava - Karlova Ves  bolo
na úradnú tabuľu vyvesené: 01. 07. 2009
z úradnej tabule zvesené: 15. 07. 2009

a nadobudlo účinnosť dňom: 01. 08. 2009

Mgr. Rastislav Velček
referát organizačný a správy registratúry


