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Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja číslo 3/2004 o používaní symbolov Žilinského
samosprávneho kraja.
Žilinský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/ 2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a uznesenia Zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2002 zo dňa 6. februára 2002, ktorým odsúhlasilo návrh symbolov
Žilinského samosprávneho kraja, vydáva všeobecne záväzné nariadenie o používaní symbolov Žilinského
samosprávneho kraja.

Čl. I
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje symboly Žilinského
samosprávneho kraja a stanovuje, kto a za akých podmienok môže použiť a používať symboly Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „symboly ŽSK“), kto zodpovedá za ich použitie a ochranu a stanovuje
dohľad nad dodržiavaním nariadenia a určuje pokuty za nesprávne a neoprávnené použitie symbolov.
(2) Symboly ŽSK sú: erb, vlajka a pečať.
(3) Symboly ŽSK možno vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto nariadením a len so
súhlasom predsedu samosprávneho kraja.

Čl. II
Vyobrazenie erbu Žilinského samosprávneho kraja
(1) Erb Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „erb“) má túto podobu : štvrtený štít, v prvom zelenom
poli dvojitý kríž s koreňmi, sprevádzaný hore po bokoch dvoma jedľovými ratolesťami – všetko zlaté.
V druhom, modrom poli zlatou korunou prepásaný strieborný smrek, vyrastajúci so strieborného skalného
brala. V treťom, modrom poli tri zlatostredé a zlatokališné ruže (2, 1) strieborná prevýšená dvoma
červenými. Vo štvrtom, zelenom poli nad strieborným zvlneným pruhom kráčajúci zlatý medveď
v striebornej zbroji.
(2) Erb sa vyobrazuje farebne. Výnimočne možno od farebného vyobrazenia upustiť.
(3) Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa,
z keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu.

Čl. III
Používanie erbu
(1) Erb používajú spôsobom ustanoveným týmto nariadením:
a) samosprávny kraj,
b) zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo ŽSK“) a jeho poslanci,
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c) predseda Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda ŽSK“),
d) Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad ŽSK“),
e) právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnym krajom (ďalej len „právnické osoby
samosprávneho kraja“),
f) hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „kontrolór“).
(2) Po udelení prechádzajúceho písomného povolenia predsedu, za splnenia stanovených podmienok a podľa
tohto nariadenia môžu erb primerane a za dôstojných podmienok používať právnické osoby, fyzické
osoby oprávnené na podnikanie alebo osoby, v ktorých má samosprávny kraj majetkovú účasť.
(3) Erb sa používa na označenie:
a) hraníc územia samosprávneho kraja s inými samosprávnymi krajmi a zahraničím,
b) budov orgánov samosprávneho kraja, úradu, organizačných súčastí samosprávneho kraja, budov
právnických osôb samosprávneho kraja a ich zasadacích miestností, úradných miestností ako aj miestností
pre styk s verejnosťou,
c) pečate samosprávneho kraja,
d) heraldickej vlajky ( zástavy ) samosprávneho kraja,
e) štandardy a insígnií predsedu,
f) úradných pečiatok a ďalších pečiatok samosprávneho kraja a orgánov a organizácií uvedených v Čl. III
odseku (1) tohto nariadenia,
g) listín samosprávneho kraja a orgánov a organizácií uvedených v Čl. III odseku (1) tohto nariadenia,
h) úradných preukazov vydávaných orgánmi samosprávneho kraja alebo úradom alebo právnickými
osobami samosprávneho kraja,
i) ocenení samosprávneho kraja alebo právnických osôb samosprávneho kraja,
j) zástupcov alebo reprezentantov samosprávneho kraja na oficiálnych podujatiach v Slovenskej republike
alebo v zahraničí, alebo
k) spravodajstva a programov o samosprávnom kraji, najmä v masovo – komunikačných prostriedkoch a v
audiovizuálnych projektoch.

Čl. IV
Erb na budovách
(1) Erb sa používa na priečelí budov a označuje budovy samosprávneho kraja alebo právnických osôb
samosprávneho kraja alebo osôb podľa Čl. III ods. (2).
(2) Erb sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov samosprávneho kraja, jeho orgánov, úradu,
organizačnej súčasti samosprávneho kraja, názov právnickej osoby samosprávneho kraja alebo osoby
podľa Čl. III ods. (2) tohto nariadenia alebo sa erb vyobrazuje na tabuli spolu s názvom.
(3) Ak osoba uvedená v Čl. III ods. (1) a (2) tohto nariadenia sídli vo viacerých budovách, označí sa erbom
hlavná budova spravidla v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane
hlavného vchodu z čelného pohľadu. Pri súčasnom použití štátneho znaku a erbu sa štátny znak
umiestňuje z čelného pohľadu vľavo od erbu.1)
(4) Ak erb nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s jeho
vyobrazením zhotovená spravidla zo smaltovaného plechu s výškou 30 cm, 40 cm, alebo 60 cm.

____________________________________________________________________________________
1)

§ 4 ods. 1, písm. e) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symbolov Slovenskej republiky a ich používaní v znení
neskorších predpisov
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(5) Erb sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo použitie dôstojné.
(6) Za označenie budovy erbom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník alebo správca budovy. Vlastník
budovy je povinný toto označenie strpieť.
(7) Ak budova prestane slúžiť samosprávnemu kraju alebo inej osobe uvedenej v Čl. III ods. (1) a (2) tohto
nariadenia, erb sa z nej sníme, a to v deň nadobudnutia účinností rozhodnutia o zmene sídla alebo v deň
zániku právnickej osoby alebo v deň odňatia povolenia používať erb.

Čl. V
Erb na úradných listinách
(1) Erbom v záhlaví sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú najmä nariadenia, uznesenia alebo iné
rozhodnutia samosprávneho kraja alebo rozhodnutia právnických osôb samosprávneho kraja, alebo
ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia samosprávneho kraja alebo týchto
osôb.
(2) Zastupiteľstvo, predseda, úrad, hlavný kontrolór a právnické osoby samosprávneho kraja používajú erb
spravidla takto:
a) na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo opakované používanie je
erb predtlačený farebne alebo len v kresbe alebo slepotlačou,
b) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie, uznesenie, osvedčenie dôležitých skutočností
alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis
neustanoví inak.2)

Čl. VI
Erb na úradných pečiatkach
(1) Samosprávny kraj v praxi používa dva druhy úradných pečiatok:
a) úradnú pečiatku s erbom samosprávneho kraja,
b) úradnú pečiatku so štátnym znakom.
(2) Samosprávny kraj používa erb na úradných pečiatkach a na ďalších pečiatkach v rámci činnosti orgánov
samosprávneho kraja a úradu.
(3) Úradné pečiatky s erbom v strede sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo erbu je v hornej
časti nápis Žilinský samosprávny kraj.
(4) Samosprávny kraj používa na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá úradné pečiatky s erbom
a s priemerom 17 mm a 22 mm. Úradné tlačivá sú spravidla formuláre určené na hromadné alebo
opakované používanie, najmä pre potreby konania o právach a povinnostiach právnických a fyzických
osôb.3)

_______________________________________________________________________________
2)

Napríklad § 5 ods. 2 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení
neskorších predpisov
3)
Napríklad § 22 ods. 1 zákona č 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov
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(5) Na úradných listinách, ktoré obsahujú nariadenie, uznesenie alebo iné rozhodnutie samosprávneho kraja
alebo rozhodnutie právnickej osoby samosprávneho kraja v rámci preneseného výkonu štátnej správy, sa
používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vrátane zákona č. 63/ 1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
v znení neskorších predpisov.4)
(6) Orgány samosprávneho kraja vykonávajú štátnu správu podľa osobitných predpisov a používajú odtlačok
úradnej pečiatky so štátnym znakom v strede a s nápisom Slovenská republika v hornej časti obvodu
kruhu a s názvom orgánu samosprávneho kraja v dolnej časti obvodu kruhu na úradných listinách
v súlade so zákonom.
(7) Odtlačok úradnej pečiatky s erbom samosprávneho kraja sa môže používať aj na úradných dokumentoch
v bežnom styku alebo pri ocenení a udelení verejných uznaní a iných pôct významným osobnostiam alebo
na označenie poslaneckých preukazov alebo preukazov zamestnancov samosprávneho kraja a podobne.
(8) Evidenciu a ochranu úradných pečiatok a ďalších pečiatok zabezpečuje Úrad
predsedu ŽSK.

ŽSK podľa pokynov

(9) Predseda ŽSK stanoví náležitosti pečiatok mimo úradných (okrúhlych) pečiatok samosprávneho kraja a
zásady ich používania.
(10) Tieto ustanovenia sa primerane použijú aj na právnické osoby samosprávneho kraja, ktorých všeobecne
záväzný právny predpis oprávňuje používať úradné pečiatky. Podrobnosti stanoví predseda ŽSK.

Čl. VII
Povolenie používať alebo použiť erb
(1) Samosprávny kraj, úrad, organizačné súčasti samosprávneho kraja, právnické osoby samosprávneho
kraja, najmä školy, školské zariadenia, kultúrne zariadenia, sociálne zariadenia, zdravotnícke zariadenia
a ďalšie právnické osoby samosprávneho kraja používajú erb za podmienok stanovených týmto
nariadením.
(2) Používať alebo použiť erb môžu osoby uvedené v Čl. III ods. (2) tohto nariadenia len na základe
predchádzajúceho písomného povolenia predsedu a za splnenia stanovených podmienok.
(3) Žiadosť o povolenie a určenie podmienok, za ktorých môže používať alebo použiť erb, podáva právnická
osoba alebo fyzická osoba uvedená v Čl. III ods. (2) tohto nariadenia písomne predsedovi. Žiadosť
obsahuje spôsob použitia erbu, podmienky umiestnenia erbu, spôsob jeho používania alebo použitia v
činnosti organizácie a dobu trvania. Súčasťou žiadosti je grafický návrh použitia erbu.
(4) Predseda po prerokovaní na Úrade ŽSK udelí žiadateľovi písomné povolenie používať alebo použiť erb
(ďalej len „povolenie“) alebo žiadosť zamietne. Rozhodnutie predsedu je konečné a proti tomuto
rozhodnutiu nemožno podať odvolanie ani iný opravný prostriedok.
(5) V povolení predseda určí najmä spôsob, rozsah, dobu používania alebo použitia erbu, ako aj ďalšie
podmienky. V prípade výroby symbolov alebo ich uvádzania do obehu osobou oprávnenou na
podnikanie, je povinnosťou žiadateľa uhradiť náklady spojené s ich výrobou a uvádzaním do obehu.
_______________________________________________________________________________________
4)

§ 5 ods. 3 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších
predpisov
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(6) Právnickej alebo fyzickej osobe uvedenej v Čl. III ods. (2) tohto nariadenia môže predseda takéto
povolenie kedykoľvek obmedziť alebo odňať. Nesplnenie podmienok povolenia alebo nedôstojné
nakladanie s erbom znamená neodkladné odňatie povolenia predsedom.
(7) Odchýlka od schválených a záväzných vyobrazení erbu alebo ďalších symbolov je neprípustná. Farebnosť
a heraldická šrafura musí byť vždy bezpodmienečne dodržaná.
(8) Právnické a fyzické osoby uvedené v Čl. III ods. (2) tohto nariadenia sú evidované v registri používateľov
erbu vedenom úradom.

Čl. VIII
Pečať samosprávneho kraja
(1) Pečať samosprávneho kraja (ďalej len „pečať“) je okrúhla s priemerom spravidla 49 mm, uprostred
s erbom samosprávneho kraja. Okolo erbu je do kruhu umiestnený nápis ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY
KRAJ v rámci dolu začínajúceho odstredivého kruhopisu.
(2) Odtlačok pečate samosprávneho kraja sa používa spravidla na originál pamätných listín alebo
významných
dokumentov vrátane dohôd medzi samosprávnymi krajmi, v rámci medzinárodnej a
regionálnej spolupráce a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.
(3) Používanie a úschova pečate sú vyhradené predsedovi ŽSK.

Čl. IX
Vlajka samosprávneho kraja
(1) Vlajka samosprávneho kraja (ďalej len „vlajka“) má podobu raz deleného a raz v jednej tretine od žrde
štiepeného listu, ktorého polia sú sfarbené žlto-zeleno- modro a červeno. Pomer strán vlajky listu je 2
(šírka) : 3 (dĺžka). Pri vodorovnom umiestnení je žltá farba vždy hore.
(2) Vlajka samosprávneho kraja sa môže používať aj v podobe zástavy a koruhvy samosprávneho kraja.
(3) Pri slávnostných príležitostiach možno používať vlajku, ktorá má spravidla rozmery 120 x 180 cm.
(4) Vlajku trvale používajú orgány samosprávneho kraja a úrad. Právnické osoby samosprávneho kraja
primerane používajú vlajku v súlade so všeobecne záväznými predpismi a za podmienok stanovených
predsedom.
(5) Vlajka sa prechodne verejne vztyčuje na budovách a verejných priestranstvách, najmä pri slávnostných
príležitostiach predovšetkým regionálneho významu. Výzvu na slávnostnú výzdobu vlajkami vydáva
úrad.
(6) Vlajka sa môže používať aj vo verejných sprievodoch, pri trvalej alebo príležitostnej vnútornej výzdobe
verejných miestností a siení a v prípadoch a za podmienok stanovených predsedom.
(7) Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar, najmä pred budovou alebo na vlajkové rahno na priečelí budovy.
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(8) Na vlajke ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a podobne. Stožiar
vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu,
pokiaľ tam nie je aj stožiar štátnej vlajky. Stožiar štátnej vlajky sa na verejnom priestranstve umiestňuje
vždy vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu a potom sa stožiar vlajky umiestni vľavo od
rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.5)
(9) Ak sa používa vlajka spolu so štátnou vlajkou, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom
sa vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vpravo.
(10) Ak sa používa štátna vlajka, štátna vlajka cudzieho štátu a vlajka, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa
seba, pričom štátna vlajka sa umiestňuje uprostred, štátna vlajka cudzieho štátu sa z čelného pohľadu
umiestňuje vľavo a vlajka sa umiestňuje vpravo od štátnej vlajky.
(11) Ak sa používa vlajka a iná než štátna vlajka (napríklad heraldická vlajka samosprávneho kraja), sú
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka je z čelného pohľadu umiestnená vľavo. Ak sa
používa vlajka a iné než štátne vlajky, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka je na
čestnejšom mieste, umiestňuje sa uprostred, pri párnom počte na ľavej strane z čelného pohľadu
v prostrednej dvojici.
(12) Vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice. Na vlajke nesmie byť
žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.
(13) Vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Na
stožiari okrem vlajky nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka.

Čl. X
Zástava samosprávneho kraja
(1) Zástava samosprávneho kraja (ďalej len „zástava“) je utvorená podľa vlajky, je vždy pevne spojená zo
žrďou alebo priečnym rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky zástavy sa ustanovuje tak, že dĺžka zástavy
spravidla nepresahuje trojnásobok jej šírky. Pokiaľ zástava má formu koruhvy, platí pomer strán
vymedzený v § 10 ods. 2 tohto nariadenia.
(2) Zástava sa používa spravidla vo forme koruhvy. Pri zvislom umiestnení je žltá farba vždy z čelného
pohľadu. Najkratšia koruhva má pomer strán 2 : 3,5 a najdlhšia 2 : 7.
(3) Na používanie zástavy sa primerane vzťahujú ustanovenia Čl. IX tohto nariadenia.

Čl. XI
Heraldická vlajka ( zástava ) samosprávneho kraja
(1) Heraldická vlajka (zástava) samosprávneho kraja (ďalej len „ heraldická vlajka“) predstavuje erb
umiestnený na textile v tvare obdĺžnika, pomer výšky a šírky heraldickej vlajky je totožný s pomerom
výšky a šírky erbu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)

§ 8 ods. 9 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších
predpisov
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(2) Heraldická vlajka sa používa spravidla v miestnostiach, kde rokujú orgány samosprávneho kraja a orgány
zastupiteľstva samosprávneho kraja.
(3) Ustanovenia tohto nariadenia primerane upravujú podmienky používania a ochrany heraldickej vlajky.
Predseda ustanoví podrobnosti jej podoby a používania.
(4) Predseda môže stanoviť podobu spojenia heraldickej vlajky s vlajkou (zástavou) a podmienky používania
takejto kombinovanej – veľkej vlajky (zástavy) a kombinovanej zástavy (koruhvy), ku ktorým je pridaný
erb. Na používanie a ochranu takejto vlajky (zástavy) sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto
nariadenia.

Čl. XII
Štandarda a insígnie predsedu
(1) Symbolmi predsedu Žilinského samosprávneho kraja sú reťaz predsedu a štandarda predsedu.
(2) Reťaz predsedu sa skladá z erbu kraja priemeru 10 cm, ktorý súvislé prechádza do reťaze, na ktorej sa
nachádza 11 erbov okresov Žilinského kraja s priemerom 4,5 cm. Predseda používa reťaz pri oficiálnom
privítaní najvyšších predstaviteľov politického a verejného života Slovenskej republiky, najvyšších
predstaviteľov iných štátov a regiónov, vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov a pri ďalších
významných slávnostných príležitostiach.
(3) Štandarda predsedu predstavuje erb umiestnený na textile v tvare obdĺžnika, pomer výšky a šírky
štandardy predsedu (ďalej len „štandarda“) je totožný s pomerom výšky a šírky erbu a je olemovaná
lemom vo farbách samosprávneho kraja.
(4) Štandarda sa používa spravidla v miestnosti pri rokovaniach predsedu v sídle samosprávneho kraja.
(5) Štandarda a insígnie sú vyhradené predsedovi.
(6) Ustanovenia tohto nariadenia primerane upravujú podmienky používania a ochrany štandardy a insígnií
predsedu.

Čl. XIII
Ochrana symbolov
(1) Symboly samosprávneho kraja treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Používanie
symbolov musí byť vždy dôstojné a zodpovedajúce ich spoločenskému postaveniu. Nesmú sa používať
v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania. Symboly nesmú byť bez
výslovného a predchádzajúceho písomného schválenia samosprávnym krajom akokoľvek využívané
v podnikaní a musí byť s nimi nakladané s úctou a dôstojne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a pokynmi predsedu.
(2) Obyvatelia samosprávneho kraja môžu použiť vlajku a zástava na dôstojnú výzdobu svojich domácností,
ich okolia, pri oficiálnych spoločenských podujatiach alebo na verejných zhromaždeniach v súlade so
zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

VZN 3/2004

Žilinský samosprávny kraj

Strana 8

(3) Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.
(4) Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané, nedôstojné alebo inak znevažujúce používanie alebo
použitie symbolov je zakázané a sankcionované.
(5) Symboly, ktorých používanie, použitie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením, uloží predseda
neodkladne odstrániť tomu, kto symbol používa a na jeho náklady. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch,
keď predmety obsahujúce symboly alebo ich časti niekto vyrába alebo uvádza do obehu bez potrebného
povolenia alebo v rozpore s povolením, a to najmä pri výrobkoch, tovaroch, službách, vrátane
propagačných materiálov, suvenírov, odznakov, vlajočiek, atď.

Čl. XIV
Pokuty
(1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia predseda môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 500 tis. Sk. Pokuta je príjmom samosprávneho kraja.
(2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia predseda môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 500 tis. Sk. Pokuta je príjmom samosprávneho kraja.
(3) Predseda pri ukladaní pokút prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
konania.6)
(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka, keď sa predseda dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil,
najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto nariadenia.
(5) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o správnom konaní.7)

Čl. XV
Dohľad
(1) Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva zastupiteľstvo, predseda, hlavný kontrolór, úrad
a štatutárne orgány právnických osôb samosprávneho kraja a ďalšie osoby poverené predsedom, ktoré
v rámci dohľadu upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú ich odstránenie a nápravu.
(2) Právnické a fyzické osoby sú povinné vytvoriť podmienky pre dohľad a pre kontrolnú činnosť hlavného
kontrolóra a ďalších poverených zamestnancov z úradu a rešpektovať ich pokyny pri dohľade a kontrole
nad dodržiavaním tohto nariadenia.

_________________________________________________________________________________
6)
7)

§18 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok ))
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Čl. XVI
Záverečné ustanovenia
(1) Úrad, fyzické a právnické osoby a ich organizačné zložky sú povinné dodržiavať ustanovenia tohto
nariadenia, vrátane písomných pokynov predsedu v súvislosti s týmto nariadením a doplňujúcich pokynov
k tomuto nariadeniu.
(2) Úkony a postupy osôb, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami nariadenia alebo v rozpore s inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi nepožívajú právnu ochranu a sú neplatné. Pôjde najmä o úkony a postupy
v súvislosti s používaním symbolov. ich časti, na verejnosti, v podnikaní, v písomnom styku,
znevažovaním symbolov, účelovým naložením alebo iným využitím symbolov v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Čl. XVII
Platnosť a účinnosť

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja dňa
20. apríla 2004 Uznesením č. 13 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.

