Odporúčanie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005,
pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov
samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy pre štátne symboly
podľa § 11 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov, vydáva toto odporúčanie k používaniu štátnych symbolov
orgánmi územnej samosprávy, k používaniu samosprávnych symbolov týmito orgánmi a
k označovaniu budov, ktoré sú ich sídlami.
Pri vypracúvaní odporúčania vychádza ministerstvo vnútra najmä z Ústavy Slovenskej
republiky a zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch
Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a vyššie územné celky a zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna hymna a štátna
pečať. Vyobrazenie a používanie štátnych symbolov je upravené v zákone Národnej rady Slovenskej
republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
(2) Dohľad nad používaním štátnych symbolov zveril zákon obvodným úradom, krajským úradom
a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Zodpovednosť za správne
používanie štátnych symbolov majú jednotlivé subjekty uvedené v zákone. Porušenie niektorých
povinností ustanovených v zákone pri používaní štátnych symbolov je kvalifikované ako protiprávne
konanie, za ktoré možno uložiť pokutu.

Štátne symboly
Čl. 2
Podoba a používanie štátnej vlajky a štátnej zástavy
(1) Popis štátnej vlajky a jej vyobrazenie sú uvedené v § 7 zákona a v prílohe č. 2 zákona. Štátna
vlajka sa môže používať aj vo forme štátnej zástavy. Popis štátnej zástavy a jej vyobrazenie obsahuje
§ 10 zákona a jeho príloha č. 3.
(2) Štátna vlajka alebo štátna zástava sa používajú na trvalé označenie budovy, v ktorej má sídlo
orgán územnej samosprávy a budov štátnych škôl alebo štátnych školských zariadení a na dočasnú
výzdobu pri príležitosti štátnych sviatkov alebo na výzvu vydanú ministerstvom pri významnej
oficiálnej príležitosti celoštátneho charakteru a na výzvu vydanú obcou pri oficiálnej príležitosti
miestneho charakteru.
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(3) Štátnu vlajku a štátnu zástavu môžu používať aj iné fyzické osoby a právnické osoby. Ich
použitie musí byť dôstojné a musí zodpovedať ich postaveniu štátnych symbolov.
(4) Štátnu vlajku a štátnu zástavu možno používať spolu s vlajkou obce alebo s vlajkou
samosprávneho kraja. Obidve vlajky musia byť umiestnené vedľa seba, pričom štátna vlajka sa
umiestňuje vľavo z čelného pohľadu.
(5) Štátna vlajka a štátna zástava sa nesmie použiť poškodená, zašpinená, nesmie sa zväzovať do
ružice a na ňu, ani na stožiar nemožno umiestniť žiadne ozdoby, nápisy, vyobrazenia a pod.
(6) Od 1. mája 2004 je súčasťou vlajkovej výzdoby Slovenskej republiky ako členského štátu
Európskej únie aj vlajka Európskej únie.
(7) Podrobnosti o vlajke Európskej únie a jej používaní v prítomnosti iných vlajok obsahuje
„Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004
na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické
osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike“, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku vlády
Slovenskej republiky, čiastka 6, vydaná 26. apríla 2004.

Čl. 3
Podoba a používanie štátneho znaku Slovenskej republiky
(1) Popis štátneho znaku a jeho vyobrazenie sú uvedené v § 2 zákona a v jeho prílohe č. 1.
(2) Štátny znak sa používa predovšetkým na trvalé označenie budov, ktoré sú sídlom štátnych
orgánov, orgánov územnej samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií, na označenie fyzických osôb
a právnických osôb, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku doma a v zahraničí na medzinárodných
podujatiach, na úradných listinách štátnych orgánov, na úradných pečiatkach a v ďalších prípadoch,
ktoré sú uvedené v § 3 ods. 6 zákona.
(3) Spôsobom ustanoveným v zákone používajú štátny znak Slovenskej republiky inštitúcie
uvedené v § 3 ods. 1. Používať štátny znak dôstojným spôsobom, zodpovedajúcim jeho postaveniu
štátneho symbolu, môžu aj iné fyzické osoby a právnické osoby. Nemôžu ho však používať na
označenie svojich budov, listín, pečiatok a rovnošiat.

Čl. 4
Označovanie budov štátnym znakom
(1) Budovy, v ktorých sídlia orgány územnej samosprávy sa označujú štátnym znakom. Ak má
v budove sídlo viac štátnych orgánov, označuje sa budova len jedným vyobrazením štátneho znaku.
Ak orgány územnej samosprávy sídlia vo viacerých budovách, označí sa štátnym znakom len jedna,
hlavná budova. Štátny znak nemožno umiestniť na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav
nebolo jeho použitie dôstojné. Ak budova prestane slúžiť ako sídlo úradu alebo orgánu územnej
samosprávy, štátny znak sa z nej sníme v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene sídla.
(2) Na označenie budovy štátnym znakom sa použije tabuľa s farebným vyobrazením štátneho
znaku, zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30 cm, 40 cm alebo 60 cm. Tabuľa so štátnym
znakom sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov úradu orgánu územnej samosprávy.
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(3) Tabuľa so štátnym znakom sa umiestňuje buď do stredu priečelia budovy alebo nad hlavný
vchod budovy alebo na pravú stranu hlavného vchodu z čelného pohľadu. Pri súčasnom použití tabule
so štátnym znakom a tabule s iným znakom sa tabuľa so štátnym znakom umiestňuje z čelného
pohľadu vľavo od tabule s iným znakom. Za označenie budovy štátnym znakom a jeho údržbu
zodpovedá vlastník alebo správca budovy, pričom vlastník je povinný takéto označenie budovy strpieť.
(4) Ak je štátny znak súčasťou architektonickej výzdoby budovy a svojim vyobrazením alebo
stvárnením zodpovedá popisu uvedenému v § 2 ods. 1 zákona, možno miesto tabule s farebným
štátnym znakom použiť jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa,
keramického alebo iného materiálu.

Čl. 5
Používanie štátneho znaku na pečiatkach
(1) Orgány územnej samosprávy používajú odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, nápisom
Slovenská republika a s názvom obce alebo s názvom orgánu samosprávneho kraja na tie listiny, ktoré
obsahujú rozhodnutie alebo úradné osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení vo veciach,
v ktorých vykonávajú štátnu správu podľa osobitných predpisov.
(2) Úradná pečiatka so štátnym znakom je okrúhla, s priemerom 36 mm a po obvode kruhu okolo
štátneho znaku je názov samosprávneho kraja alebo názov obce. Nápis Slovenská republika je vložený
do pečatného poľa po oboch stranách štátneho znaku. Nápis na pečiatke je vytvorený veľkými
tlačenými písmenami a text sa zásadne uvádza v štátnom jazyku. Na pečiatkach sa s výnimkou
označenia „matričný úrad“ v obciach poverených vedením matrík nepoužíva označenie orgánu obce
alebo samosprávneho kraja (obecný úrad, starosta, primátor, predseda), organizačného útvaru (odbor
odvetvových činností, odbor organizačný), adresa, poštové smerovacie číslo a pod. Vzor pečiatky je
uvedený v prílohe pod číslom 1. Na osobitné účely (tlačivá menšieho formátu, úradné preukazy,
znehodnotenie kolkových známok a pod.) je možné použiť menší variant úradnej pečiatky
s priemerom 17 mm alebo 22 mm, ktorý je zhodný so základnou úradnou pečiatkou s priemerom
36 mm. Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky na papieri má byť červenej farby.
(3) Okrúhla úradná pečiatka so štátnym znakom sa na listinách umiestňuje do stredu listu, dva až
tri riadky pod spodný okraj textu. Podpisujúci umiestňuje svoj podpis napravo od úradnej pečiatky tak,
aby podpis nezasahoval do odtlačku pečiatky.
(4) Identifikovanie úradnej pečiatky so štátnym znakom zabezpečujú arabské číslice, ktorými sú
jednotlivé exempláre pečiatok označené v päte poľa kruhopisu a jej ochranu ustanovenie osoby
zodpovednej za úschovu pečiatok, ktorá zároveň vedie evidenciu vydaných pečiatok osobám
oprávneným pečiatku používať. Preberanie a odovzdávanie úradnej pečiatky sa uskutočňuje
protokolárne. Poškodené alebo z iných dôvodov nevyhovujúce pečiatky sa vyraďujú z užívania
a komisionálne sa zničia.

Čl. 6
Používanie štátnych symbolov vo volebných miestnostiach, v miestnostiach na hlasovanie v
referende, v obradných sieňach, v zasadacích miestnostiach orgánov územnej samosprávy
a štátnych škôl a v učebniach štátnych škôl
(1) Štátny znak a štátna vlajka alebo štátna zástava spoločne sa používajú na výzdobu volebných
miestností, miestností na hlasovanie v referende a obradných siení.
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(2) Štátny znak sa používa tiež na výzdobu zasadacích miestností orgánov územnej samosprávy
a štátnych škôl a na výzdobu učební štátnych škôl.
(3) Vo volebnej miestnosti a v miestnosti na hlasovanie v referende sa umiestňujú štátna zástava
a štátny znak obvykle na čelnú stenu (podľa možností a tvaru miestnosti to môže byť ktorákoľvek
vhodná stena neporušená obrazmi a nezastavaná nábytkom) tak, aby štátna zástava bola z čelného
pohľadu vľavo a štátny znak vyobrazený farebne z čelného pohľadu vpravo.
(4) Obradná sieň sa vyzdobuje štátnym znakom a štátnou vlajkou alebo štátnou zástavou. Obvykle
je štátny znak vyobrazený farebne a umiestnený na čelnej stene v strede alebo vpravo. Ak je to vhodné
z hľadiska architektonického zariadenia a použitej výzdoby obradnej miestnosti, možno použiť
stvárnenie štátneho znaku aj z kovu, kameňa, keramického alebo iného materiálu. Štátnu vlajku alebo
štátnu zástavu (aj menšieho formátu) treba umiestniť na dôstojné miesto k čelnej stene, pod štátny
znak alebo z čelného pohľadu vľavo od štátneho znaku.

Symboly orgánov územnej samosprávy
Čl. 7
Druhy symbolov orgánov územnej samosprávy
(1) Symbolmi obce (časti obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu), ktoré je obec povinná
používať pri výkone samosprávy sú erb obce, vlajka obce, pečať obce a prípadne znelka obce. Tieto
symboly môžu tiež používať právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby
a fyzické osoby, ale len so súhlasom obce. Obec je povinná predložiť ministerstvu vnútra návrh na
zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.
(2) Symbolmi samosprávneho kraja, ktoré môže používať pri výkone samosprávy, sú erb, vlajka
a pečať.

Čl. 8
Používanie vlajky obce a vlajky samosprávneho kraja
(1) Obec (časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu), ktorá má zapísané symboly obce
v Heraldickom registri Slovenskej republiky, označuje vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov
obce a obecného úradu, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu
obce.
(2) Samosprávny kraj označuje vlajkou samosprávneho kraja budovu, ktorá je sídlom orgánov
samosprávneho kraja a úradu samosprávneho kraja, zasadaciu miestnosť zastupiteľstva samosprávneho
kraja a úradnú miestnosť predsedu samosprávneho kraja.
(3) Pri spoločnom používaní vlajky územnej samosprávy a štátnej vlajky sú obidve vlajky
umiestnené vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená na čestnom mieste, z čelného pohľadu
vľavo.
(4) Pri používaní troch vlajok, vlajky územnej samosprávy, štátnej vlajky a vlajky Európskej únie,
ktorá je súčasťou vlajkovej výzdoby, sa štátna vlajka umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného
pohľadu vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky z čelného pohľadu vlajka orgánu územnej
samosprávy.
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(5) Orgány územnej samosprávy môžu používať vlajku Európskej únie len spolu so štátnou vlajkou
Slovenskej republiky.
Čl. 9
Používanie erbu obce a erbu samosprávneho kraja
(1) Obec (časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu), ktorá má zapísané symboly obce
v Heraldickom registri Slovenskej republiky označuje erbom obce budovu, ktorá je sídlom obecného
úradu a orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
(2) Erb obce sa umiestňuje pri označovaní budovy sídla obecného úradu a sídla orgánov obce
vedľa tabule so štátnym znakom, z čelného pohľadu vpravo. V zasadacej miestnosti obecného
zastupiteľstva a v úradnej miestnosti starostu sa erb obce umiestni na vhodnú stenu miestnosti (ktorou
môže byť stena neprerušovaná oknami a nezastavaná nábytkom) z čelného pohľadu vpravo od štátnej
vlajky alebo štátnej zástavy.
(3) Samosprávny kraj označuje erbom budovu, ktorá je sídlom úradu samosprávneho kraja a jeho
orgánov. Erbom môže označiť aj zasadaciu miestnosť zastupiteľstva samosprávneho kraja, úradnú
miestnosť predsedu samosprávneho kraja, prípadne iné miestnosti úradu.
(4) Erb samosprávneho kraja na budove sa umiestňuje vedľa tabule so štátnym znakom, z čelného
pohľadu vpravo.

Čl. 10
Používanie erbu obce (časti obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu) a erbu samosprávneho
kraja na pečiatkach
(1) Pečiatkou orgánu územnej samosprávy je podľa pečate obce alebo pečate samosprávneho kraja
vyhotovené pečiatkovadlo, ktorým sa zhotovuje farebný odtlačok na listine.
(2) Za úradnú pečiatku obce alebo samosprávneho kraja sa považuje len okrúhla pečiatka. Ostatné
tvary pečiatok sa nepovažujú za úradné pečiatky a nemožno ich používať na označenie listín vydaných
pri výkone samosprávnej pôsobnosti. Takéto pečiatky, zväčša obdĺžnikového tvaru, sú iba pomocné
a používajú sa napr. na označenie orgánu územnej samosprávy a jeho adresy na obálkach pri označení
odosielateľa, označenie listiny vydanej samosprávnym orgánom, ktorý nepoužíva hlavičkový papier
a pod.
(3) Úradná pečiatka obce alebo mesta je okrúhla, s priemerom kruhopisu 36 mm. V strede je
umiestnený erb mesta alebo obce a po obvode kruhu okolo erbu je uvedený v štátnom jazyku súvislý
názov mesta alebo obce tvorený veľkými písmenami. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe pod číslom
2. Jednotlivé exempláre pečiatky sú označené arabskými číslicami umiestnenými v päte poľa
kruhopisu pečiatky. Na osobitné účely je možné použiť menší variant pečiatky.
(4) Obec alebo mesto, ktoré nemajú ustanovené a zapísané v Heraldickom registri Slovenskej
republiky vlastný erb a pečať, môžu používať do 31. decembra 2006 dočasnú okrúhlu pečiatku
s názvom obce a s čakateľským štítom bez heraldického znamenia. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe
pod číslom 3.
(5) Úradná pečiatka samosprávneho kraja je okrúhla, s priemerom kruhopisu 36 mm. V strede je
umiestnený erb samosprávneho kraja zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky a po
obvode kruhu, okolo erbu je uvedený v štátnom jazyku veľkými písmenami súvislý názov kraja.
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Jednotlivé pečiatky sú označené arabskými číslicami, umiestnenými v päte poľa kruhopisu pečiatky.
Na osobitné účely je možné použiť variant pečiatky s menším priemerom. Vzor pečiatky je uvedený
v prílohe pod číslom 4.
Čl. 11
Evidencia pečiatok a správa registratúry
(1) Samosprávne kraje a obce (mestá) používajú dva druhy úradných pečiatok. Úradnú pečiatku so
štátnym znakom a úradnú pečiatku s erbom obce. Tieto pečiatky sú okrúhle, s priemerom 36 mm,
môžu sa však používať ich alternatívy s priemerom 17 mm alebo 22 mm. Okrem týchto druhov
pečiatok môžu samosprávne orgány používať v úradnom styku rôzne pomocné pečiatky, ktoré majú
obdĺžnikový, prípadne aj iný tvar, napr. nápisovú pečiatku obsahujúcu názov úradu, jeho sídlo, názov
organizačného útvaru, presnú adresu úradu, prezenčnú pečiatku používanú v centrálnej evidencii
záznamov, obsahujúcu názov úradu, dátum, evidenčné číslo a počet listov prílohy, číslo spisu pod
ktorým sa vybavuje a meno alebo číslo zamestnanca, ktorý spis vybavuje a iné pomocné pečiatky,
napr. na označenie právoplatnosti rozhodnutia, vyznačenie utajenia spisu a pod. Vyhotovenie pečiatok
zabezpečuje starostom (primátorom) alebo predsedom poverený pracovník alebo útvar.
(2) Na odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky so štátnym znakom a pečiatky so znakom obce vo
všetkých veľkostiach sa používa červená farba. Odtlačok úradnej pečiatky na písomnostiach sa
umiestňuje do stredu, dva až tri riadky pod spodný okraj textu. Podpis zodpovedného zástupcu
samosprávneho orgánu sa pripája vpravo od odtlačku úradnej pečiatky a nesmie do odtlačku
zasahovať. Červená farba sa tiež používa na odtlačok prezentačnej pečiatky a na odtlačok pečiatok
používaných podľa právnych predpisov z oblasti ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných
údajov. Na odtlačok pomocných obdĺžnikových pečiatok sa používa modrá alebo iná farba s výnimkou
červenej.
(3) Evidenciu úradných pečiatok vedie poverený útvar alebo zamestnanec. Evidencia úradných
pečiatok obsahuje:
a) odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a osobné číslo zamestnanca, ktorý ju prevzal
a používa,
b) záznam o prevzatí pečiatky potvrdený podpisom zamestnanca a dátumom prevzatia,
c) záznam o vrátení pečiatky s dátumom a podpisom zamestnanca.
(4) Evidencia pečiatok a záznamy v nej sú súčasťou registratúry úradu samosprávy a archivujú sa.
Zamestnanec, ktorý prevzal úradnú pečiatku je povinný zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím alebo
poškodením a nečitateľnú pečiatku alebo pečiatku, ktorá stratila platnosť odovzdať zamestnancovi
poverenému vedením evidencie pečiatok, ktorý jej vrátenie potvrdí v evidencii podpisom s dátumom
vrátenia.
(5) Neplatné, poškodené alebo nečitateľné úradné pečiatky sa likvidujú komisionálne a o likvidácii
sa spisuje úradný záznam.
(6) Za správne používanie úradnej pečiatky zodpovedá príslušný zamestnanec alebo vedúci
zamestnanec. Za stratu, poškodenie a likvidovanie úradných pečiatok zodpovedajú zamestnanci
zapísaní v evidencii úradných pečiatok. Ak príslušný štátny archív skonštatuje, že vyradené úradné
pečiatky sú dokumentačne hodnotné, odovzdá ich zamestnanec poverený vedením evidencie pečiatok,
protokolárne do trvalej úschovy príslušnému archívu.
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Čl. 12
Používanie štátneho znaku a úradných pečiatok so štátnym znakom obcami poverenými
vedením matriky
(1) Obec poverená vedením matriky (ďalej len „matričný úrad“) pri výkone štátnej správy používa
vyobrazenie štátneho znaku na tlačivách:
a) rodný list – formát A4 s jednostrannou potlačou svetlozelenej farby a ochranným prvkom,
b) sobášny list – formát A4 s jednostrannou potlačou svetlofialovej farby a ochranným prvkom,
c) úmrtný list – formát A4 s jednostrannou potlačou svetlosivej farby a ochranným prvkom,
d) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva – formát A4 s jednostrannou potlačou
svetlofialovej farby a ochranným prvkom.
(2) Matričné úrady používajú odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky so štátnym znakom s priemerom
36 mm na:
a) tlačivo rodného listu a oznámenia o narodení,
b) tlačivo sobášneho listu, oznámenia o uzavretí manželstva a zápisnice o uzavretí manželstva,
c) tlačivo úmrtného listu a oznámenia o úmrtí,
d) tlačivo osvedčenia o právnej spôsobilosti a tlačivo odpisu osvedčenia,
e) rozhodnutie o povolení zmeny mena alebo priezviska,
f) potvrdenie osvedčujúce skutočnosti z matričnej evidencie.
(3) Vzory pečiatok matričných úradov sú uvedené v prílohe pod číslom 5.
(4) Obdobne sa postupuje pri používaní odtlačku pečiatky na tlačivá vydávané pri prenesenom
výkone inej špecializovanej štátnej správy.

Označovanie budov orgánov územnej samosprávy názvami
Čl. 13
Označovanie budov obecných a mestských úradov
(1) Na označenie budovy, ktorá je sídlom úradu orgánov obecnej alebo mestskej samosprávy sa
použije oválna tabuľa v tvare elipsy (s rozmermi cca 70 x 40 cm), s bielym podkladom, modrými
písmenami a trojcentimetrovým modrým lemovaním okraja tabule. Na tabuli sa uvedie veľkými
písmenami názov úradu a s výnimkou úradov v Bratislave a Košiciach aj názov obce, napr. OBECNÝ
ÚRAD V BÁHONI, MESTSKÝ ÚRAD V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, MAGISTRÁT HLAVNÉHO
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, MIESTNY
ÚRAD BRATISLAVA – LAMAČ, MIESTNY ÚRAD KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV.
(2) Tabuľa s označením úradu orgánu územnej samosprávy sa umiestňuje na pravú stranu
hlavného vchodu z čelného pohľadu, spravidla pod štátny znak, v prípade ak tento nie je umiestnený
na priečelí budovy alebo v strede nad hlavným vchodom.
(3) Obec, ktorá je sídlom matričného úradu, označí budovu v ktorej sídli matričný úrad tabuľou
v tvare elipsy s bielym podkladom a čiernymi písmenami. Tabuľa má rozmery 60 x 30 cm, text na
tabuli je uvedený čiernymi písmenami, ktorých veľkosť a typ zodpovedá požiadavke čitateľnosti textu
z primeranej vzdialenosti. Na tabuli sa uvedie v štátnom jazyku názov obce, ktorá je sídlom
matričného úradu a názov úradu, napr.
OBEC HORNÁ ŽDAŇA
MATRIČNÝ ÚRAD.
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Tabuľa sa umiestňuje na ľavú stranu hlavného vchodu do budovy z čelného pohľadu. Vzor tabule je
uvedený v prílohe pod číslom 6.
(4) Obdobne sa postupuje pri označovaní budov, ktoré sú sídlom orgánov pri prenesenom výkone
špecializovanej štátnej správy.
(5) V obciach, ktoré sú uverejnené v prílohe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/1999
Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej
menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva (spolu 638 miest a obcí, v ktorých žijú príslušníci 5
národnostných menšín), sa umiestňujú tabule s označením úradu v jazyku národnostnej menšiny
samostatne na budovu úradu orgánu územnej samosprávy pod označenie úradu v štátnom jazyku. Na
označenie úradu sa použije tabuľa v tvare obdĺžnika s rozmermi 50 x 20 cm, s bielym podkladom
a s čiernymi písmenami. Na tabuli je uvedený v jazyku národnostnej menšiny len názov úradu
(mestský úrad, miestny úrad, obecný úrad). Ak by sa na tabuli uvádzal názov obce, tento musí byť
uvedený v štátnom jazyku tak, ako je ustanovený v prílohe nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
v znení neskorších predpisov.

Čl. 14
Označovanie sídiel samosprávnych krajov
(1) Na označovanie budovy úradu samosprávneho kraja sa používa oválna tabuľa v tvare elipsy
s priemermi 70 x 40 cm, s bielym podkladom, modrými písmenami a trojcentimetrovým modrým
lemovaním. Na tabuli sa uvádza názov úradu a kraja veľkými modrými písmenami.
(2) Názov úradu je možné uviesť len v štátnom jazyku. Vzor tabule je uvedený v prílohe pod
číslom 7.

Vladimír Palko, v. r.
minister vnútra
Slovenskej republiky
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Príloha
Odporúčania pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, symbolov
územnej samosprávy a označovanie budov samosprávnych orgánov.

Číslo 1: Vzory úradnej pečiatky so štátnym znakom pre orgány územnej samosprávy

Číslo 2: Vzory úradných pečiatok obce alebo mesta s erbom obce

Číslo 3: Vzor dočasnej okrúhlej pečiatky

Číslo 4: Vzor úradnej pečiatky samosprávneho kraja s erbom kraja
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Číslo 5: Vzory pečiatok matričných úradov

pppppppp ppp

Číslo 6: Vzor tabule Matričného úradu

30 cm

60 cm

OBEC HORNÁ ŽDAŇA
MATRIČNÝ ÚRAD

Číslo 7: Vzor tabule Úradu samosprávneho kraja

modré písmená
biela plocha

modrý okraj

ÚRAD
BANSKOBYSTRICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

40 cm

3 cm

70 cm
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