Všeobecne záväzné nariadenia o používaní a ochrane
symbolov obce Radošina a miestnej časti Bzince
Obec Radošina na základe § 4 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších prepisov vydáva pre
kat. úz. Radošina a Bzince toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Symboly obce Radošina a miestnej časti Bzince
Symboly obce Radošina a miestnej časti Bzince, ktorými sú: erb, vlajka a pečať obce možno
zobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto všeobecne záväzným
nariadením.
Erb obce Radošina a miestnej časti Bzince
§2
Vyobrazovanie erbu obce Radošina
Erb obce Radošina má túto podobu: v zelenom štíte strieborný šikmý strapec, visiaci na zlatej
stopke, vyrastajúcej zo zlatej priebežnej, nadol prehnutej vetvičky, vľavo prekrytej čepeľou veľkého
strieborného obráteného vinárskeho noža na zlatej rukoväti. Znamenie je vložené do dolu
zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú
bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
Za erb obce sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie v linke, ako aj šráfovanie podľa
heraldických pravidiel.
§3
Vyobrazenie erbu Bziniec
Erb miestne časti Bzince má túto podobu: v červenom štíte medzi striebornými bordúrami
odvrátených radlíc – čeriesla a lemeša zo zelenej, zlato šikmo mrežovanej pažite vyrastajúce tri
zlaté bezosté klasy na listnatých stopkách, bočné odklonené.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického
štítu.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú
bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
Za erb Bziniec sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie v linke, ako aj šráfovanie
podľa heraldických pravidiel.
§4
Používanie erbov obce
1. Erb používajú:
a/ orgány obce
b/ obecný úrad
c/ iné inštitúcie na základe súhlasu obce
d/ fyzické osoby s výnimkou označenia ich budov, listín, pečiatok a rovnošiat
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2. Erb sa používa:
a/ v pečati obce
b/ na insigniách starostu
c/ na označenie obce a miestnej časti
d/ na budovách, v ktorých má sídlo starosta, obecný úrad
e/ v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov obce
g/ na listinách obce
h/ v iných prípadoch , ak o tom rozhodne obec.
§5
Erb obce na budovách
Erb sa používa na vonkajšie označenie budov takto:
a/ Ak má v budove sídlo viac ustanovizní s právom používať erb obce, označuje sa budova len jeho
jedným vyobrazením.
b/ Erb sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov úradu /inštitúcie/ oprávneného ho
používať.
c/ Erb sa umiestňuje v strede na priečelí budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane
hlavného vchodu z čelného pohľadu.
d/ Pri súčasnom použití erbu obce a štátneho znaku sa erb umiestňuje z čelného pohľadu vpravo od
štátneho znaku.
§6
Vlajka obce Radošina
Vlajka obce Radošina pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej /1/9/, žltej
/1/9/, zelenej /2/9/, bielej /1/9/, zelenej /2/9/, žltej /1/9/ a zelenej /1/9/. Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
§7
Vlajka Bziniec
Vlajka Bziniec pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej /1/9/, červenej /2/9/, žltej
/1/9/, bielej /1/9/, žltej /1/9/, zelenej /2/9/ a žltej /1/9/. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
§8
Spôsob používania vlajky
1. Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar.
2. Výzvu na použitie vlajky vydáva obecný úrad.
3. Orgány obce, obecný úrad a iné inštitúcie uvedené v § 4 ods. 1 a 2 používajú vlajku pri
slávnostných príležitostiach obce.
4. Ak sa pri výzdobe používa aj štátna vlajka SR, sú obidve umiestnené v rovnakej výške vedľa
seba, pričom sa štátna vlajka umiestňuje z čelného pohľadu vľavo.
5. Na vlajke obe ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy
a podobne.
6. Pri smútočných príležitostiach sa vlajka spúšťa do pol žrde.
7. Vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
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§9
Pečať obce Radošina
Pečať obce Radošina je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
RADOŠINA. Pečať má priemer 35 mm.
§ 10
Zástava obce a ostatné vexilologické symboly obce
Podľa vlajky obce Radošina a vlajky Bziniec sú vytvorené ostatné vexilologické symboly obce:
zástava, znaková zástava, koruhva, kombinovaná koruhva, krátka zástava, štandarda starostu.
§ 11
Ochrana symbolov obce
1. Podkladom pre udelenie súhlasu je písomná žiadosť, doložená grafickým návrhom a popisom
plánovaného použitia erbu.
2. V súhlase obec určí spôsob, rozsah a ostatné podmienky používania symbolov obce.
3. Súhlas bude odňatý ak sa zistí, že používanie symbolov obce je s ním alebo s týmto VZN
v rozpore.
4. symboly obce treba mať v rovnakej úcte ako štátne symboly. Nie je povolené používať ich
v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem znevažovania symbolov obce.
5. Za dôstojné a správ nej zaobchádzanie a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.
6. Kontrola používania symbolov obce prináleží starostovi obce, poslancom obecného
zastupiteľstva, kontrolórovi obce, pracovníkom obecného úradu.
7. Úmyselné poškodenie, zneužitie symbolov obce sa stíha podľa osobitných predpisov /zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Vyobrazenie symbolov obce Radošina a symbolov Bziniec tvorí prílohu tohto VZN.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2000 bolo schválené na zasadnutí OcZ dňa 16.9.2000
a nadobúda účinnosť 15 dní po vyvesení na verejnej tabuli.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.10.2000.
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