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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ustanovuje symboly mestskej časti Vranie nasledovne:

I.

1. erb v podobe: v striebornom štíte čierna vrana v zlatej zbroji, stojaca na
zelenom kríku, vyrastajúcom zo zelenej pažite,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách
zelenej(1/9), bielej(2/9), čiernej(1/9), žltej(1/9), čiernej(1/9), bielej (2/9)
a zelenej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s ustanovením
§ 11 ods. 4 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého je ustanovenie erbu obce, vlajky obce, pečate obce, prípadne
znelky obce vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade s odporučením schváliť ho.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.
MATERIÁL
V zmysle ustanovenia § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej
len ako „zákon o obecnom zriadení“) obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má
vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce,
vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené
obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom
obce.
V zmysle ustanovenia § 1b ods. 2 prvej vety zákona o obecnom zriadení právo na
vlastné symboly má aj časť obce. Časťou obce je v podmienkach obcí, ktoré boli vyhlásené za
mestá, mestská časť (ide o synonymický pojem k pojmu časť obce).
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. p) zákona o obecnom zriadení je obecnému
zastupiteľstvu vyhradené ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Vzhľadom na absenciu podrobnejšej úpravy pre symboly časti obce je nutné použiť
analogickú úpravu pre symboly obce ako aj argument od silnejšieho k slabšiemu, teda ak je
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vyhradené obecnému zastupiteľstvu ustanoviť symboly obce, o to silnejšie je mu vyhradené
ustanoviť aj symboly časti obce.
Mesto Žilina požiadalo Heraldický register Slovenskej republiky, vedený
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o zaregistrovanie dvoch symbolov mestskej časti
Vranie (erb a vlajka), pričom tento následne listom sp. zn. SVS-OAR1-2015/019941 zo dňa
26.11.2015 oznámil, že tieto symboly sú zapísané v registri pod signatúrou HR V-262/2015.
Erb je registrovaný v tejto podobe: v striebornom štíte čierna vrana v zlatej zbroji, stojaca na
zelenom kríku, vyrastajúcom zo zelenej pažite.
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Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej(1/9), bielej(2/9),
čiernej(1/9), žltej(1/9), čiernej(1/9), bielej (2/9) a zelenej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Od uvedených dvoch symbolov, ktoré pozná zákon o obecnom zriadení, je možné odvodiť aj
ďalšie symboly mestskej časti Vranie sui generis (ktoré ale nie sú symbolmi v zmysle zákona
o obecnom zriadení):
Heraldická vlajka
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Zástava, krátka vlajka, koruhva
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Kombinovaná koruhva
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