Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok
č. 1/1996

o podmienkách používania erbu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa podľa § 34 ods. 7 Štatútu mesta
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Súhlas s používaním erbu
1. Súhlas na použitie erbu mesta pre právnické a fyzické osoby, ktoré nie sú
vymedzené v § 34 ods. 4 Štatútu mesta dáva MsÚ Kežmarok.
2. Podkladom pre udelenie súhlasu je písomná žiadosť určená MsÚ s uvedením
presných podmienok použitia, aj s grafickým návrhom.
3. Za udelenie súhlasu na použitie erbu mesta môže MsÚ v odôvodnených prípadoch
(napr. použitie erbu na komerčné účely) žiadať finančnú úhradu.
4. Erb sa zakazuje používať nevhodne, neprimeraným spôsobom, ktorým by sa
prejavovala neúcta k tomuto symbolu. Za dôstojné zaobchádzanie s erbom mesta
Kežmarok a za jeho ochranu zodpovedá ten, kto ho používa, alebo použil.
§2
Sankcie
1. Ak pužíva fyzická osoba erb Kežmarku bez predchádzajúceho písomného súhlasu
MsÚ, dopúšťa sa priestupku proti poriadku a potresce sa pokutou do výšky
1. 000.- Sk (33,10 EUR) orgánom štátnej správy 1/ a v blokovom konaní do výšky
500.- Sk (16,50 EUR)
mestskou políciou 2/.
2. Právnickej osobe, ktorá používa erb mesta bez predchádzajúceho písomného
súhlasu MsÚ, môže primátor uložiť pokutu do 100 000.- Sk (3.319,30 EUR).
3/ Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dòa, kedy sa primátor však do jedného
roka od spáchania konania opodstatòujúceho uloženie pokuty.
-------------------------------------------------------------------------------------------1/ § 46 a § 84 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
2/ §3 ods. 1 písm. f, zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších

predpisov
§3
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Súhlas na použitie erbu mesta vydaný pred účinnosťou tohto VZN sa považuje za
súhlas vydaný podľa tohto VZN.
2. Erb mesta Kežmarok na historických objektoch osadený ako ich súčasť pred
1.1.1991 sa považuje za umiestnený podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1996

Ing. František Grohola
primátor mesta
Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

