Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 6/2006
o symboloch Trnavského samosprávneho kraja a ich pouţívaní

Trnava, marec 2006
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Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 8 ods. 1 a § 11 ods.
2 písm. a) zákona č. 302/2002 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenie
(1)

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje symboly Trnavského
samosprávneho kraja, stanovuje podmienky pouţívania alebo pouţitia symbolov
Trnavského samosprávneho kraja, stanovuje ich ochranu, upravuje dohľad nad
dodrţiavaním nariadenia a určuje pokuty za porušenie nariadenia.

(2)

Symboly Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „symboly“) sú erb, vlajka a pečať
Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „samosprávny kraj, ktoré sú zapísané
v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR T-99/2002. Okrem toho
sa poţíva zástava samosprávneho kraja, štandarda predsedu samosprávneho kraja a
insígnie predsedu samosprávneho kraja.

(3)

Symboly moţno vyobrazovať a pouţívať len spôsobom ustanoveným týmto nariadením
a len so súhlasom samosprávneho kraja.

§2
Erb samosprávneho kraja
(1)

Grafický popis erbu pri pohľade spredu: erb Trnavského samosprávneho kraja (ďalej
len erb) je štít delený na tri polia nasledovne:
polovične horizontálne štiepený a v hornej polovici delený vertikálne. Skladá sa
v hornej časti z dvoch k sebe priloţených obdĺţnikov, v dolnej časti z polkruţnice
priloţenej k základniam obdĺţnikov, pričom pomer základne a výšky erbu je 1 : 1,15.

(2)

V ľavom hornom, modrom poli, je zlaté šesťšpicové koleso prevýšené zlatou, perlami
zdobenou korunou, pochádzajúce z erbu centra samosprávneho kraja - mesta Trnavy.
V pravom hornom, modrom poli, je zlatý jeleň v striebornej zbroji, vyrastajúci zo
strieborného kolesa, vystupujúceho zo zeleného, ustupujúceho trojvršia, ktoré je
erbovým znamením historickej Bratislavskej stolice, na území ktorej leţala veľká časť
súčasného kraja. V treťom, dolnom, zlatom poli sú tri modré zvlnené pruhy, ktoré
symbolicky vyjadrujú Dunaj, Váh a Moravu.

§3
Vyobrazenie erbu
(1)

Erb sa vyobrazuje farebne. Zlatú farbu je moţné nahradiť ţltou v súlade s definíciou
farieb Pantone yellow 012C, modrá je v odtieni Pantone 294C, zelená v odtieni Pantone
348C, striebornú farbu je moţné nahradiť bielou farbou.
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(2)

Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov moţné alebo vhodné, moţno od
farebného vyobrazenia upustiť.

(3)

Za erb sa povaţuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu,
kameňa, skla, z keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá
vyobrazeniu erbu.

(4)

Vyobrazenie erbu tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

§4
Používanie erbu
(1)

Erb pouţívajú spôsobom ustanoveným týmto nariadením:
a) zastupiteľstvo samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) a jeho
poslanci,
b) predseda samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“),
c) úrad samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“),
d) hlavný kontrolór samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór“)
e) právnické osoby samosprávneho kraja, ktoré samosprávny kraj zriaďuje alebo
zakladá (ďalej len „právnické osoby samosprávneho kraja“).

(2)

Za splnenia stanovených podmienok a podľa tohto nariadenia môţu erb primerane a za
dôstojných podmienok pouţívať právnické osoby, fyzické osoby alebo osoby, v ktorých
má samosprávny kraj majetkovú účasť, po udelení predchádzajúceho písomného
povolenia predsedu aj ďalšie právnické a fyzické osoby mimo zriaďovateľskej
pôsobnosti a majetkovej účasti TTSK.

(3)

Erb sa pouţíva na označenie:
a) 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,
b) pečate samosprávneho kraja,
c) štandardy a insígnií predsedu,
d) úradných pečiatok a ďalších pečiatok samosprávneho kraja a orgánov
a organizácií uvedených v § 4 ods. 1 tohto nariadenia,
e) listín samosprávneho kraja a orgánov a organizácií uvedených v § 4 ods. 1
tohto nariadenia,
f) úradných preukazov vydávaných orgánmi samosprávneho kraja alebo úradom
alebo právnickými osobami samosprávneho kraja,
ch) ocenení samosprávneho kraja alebo právnických osôb samosprávneho kraja,
i) zástupcov alebo reprezentantov samosprávneho kraja na oficiálnych
podujatiach v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
j) spravodajstva a programov o samosprávnom kraji, najmä v masovokomunikačných prostriedkoch a v audiovizuálnych projektoch,
k) prezentačných materiálov, ktoré slúţia na propagáciu Trnavského
samosprávneho kraja.
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§5
Erb na budovách
(1)

Erb sa pouţíva na priečelí budov a označuje sídla samosprávneho kraja
alebo právnických osôb samosprávneho kraja alebo osôb podľa § 4 ods. 2 tohto
nariadenia, spravidla v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na
pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. Pri súčasnom pouţití štátneho znaku
a erbu sa štátny znak umiestňuje z čelného pohľadu vľavo od erbu a v súlade so
zákonom.1)

(2)

Erb môţe tvoriť architektonický doplnok priečelia objektu v súlade s platnými
podmienkami vo VZN o symboloch.

(3)

Ak erb nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, pouţije sa na jej označenie
tabuľa s jeho vyobrazením, na ktorej je uvedený spolu s názvom samosprávneho kraja
ako zriaďovateľa s rozmermi: 50 cm na šírku a 40 cm na výšku.

(4)

Ak osoba uvedená v § 4 tohto nariadenia sídli vo viacerých budovách, označí sa erbom
hlavná budova

(5)

Erb sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav , povahu
a charakter nebolo pouţitie dôstojné.

(6)

Za označenie budovy erbom a za jeho náleţitú údrţbu zodpovedá správca budovy.
Vlastník (správca) budovy je povinný toto označenie strpieť, pokiaľ budova nie je vo
vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja alebo právnickej osoby samosprávneho
kraja.

(7)

Ak budova prestane slúţiť samosprávnemu kraju alebo inej osobe uvedenej v § 4 tohto
nariadenia, erb sa z nej sníme, a to v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene
sídla alebo v deň zániku právnickej osoby alebo v deň odňatia povolenia pouţívať erb.

§6
Erb na úradných pečiatkach
(1)

Samosprávny kraj pouţíva erb na úradných pečiatkach a na ďalších pečiatkach v rámci
činnosti orgánov samosprávneho kraja a úradu.

(2)

Úradné pečiatky sú okrúhle s priemerom 36 mm a s erbom v strede, po obvode kruhu
okolo erbu je v hornej časti nápis Trnavský samosprávny kraj.

(3)

Samosprávny kraj pouţíva na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá okrúhle úradné
pečiatky s priemerom 22 mm , s erbom a po obvode kruhu okolo erbu je v hornej časti
nápis Trnavský samosprávny kraj a v dolnej časti po obvode kruhu nápis Predseda
Trnavského samosprávneho kraja, Hlavný kontrolór Trnavského samosprávneho kraja,
Úrad Trnavského samosprávneho kraja.
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Úradné tlačivá sú spravidla formuláre určené na hromadné alebo opakované pouţívanie,
najmä pre potreby konania o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb.2)
(4)

Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky s erbom sa môţe pouţívať aj na úradných
dokumentoch v beţnom styku alebo pri ocenení a udelení iných pôct alebo na označenie
poslaneckých preukazov alebo preukazov zamestnancov samosprávneho kraja

(5)

Evidenciu a ochranu úradných pečiatok a ďalších pečiatok samosprávneho kraja
zabezpečuje úrad podľa pokynov predsedu.

1) § 4 ods. 1, písm. e) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky
a ich pouţívaní v znení neskorších predpisov
2) napríklad § 22 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších
predpisov

§7
Erb na úradných listinách
(1)

Erbom v záhlaví sa označujú úradné listiny, ktoré obsahujú najmä nariadenia, uznesenia
alebo iné rozhodnutia samosprávneho kraja alebo rozhodnutia právnických osôb
samosprávneho kraja, alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôleţité skutočnosti alebo
oprávnenia samosprávneho kraja a týchto osôb. Zmenšená resp. zväčšená forma erbu
musí zachovať pomer strán základne a výšky t.j. 1 : 1,15.

(2)

Zastupiteľstvo, predseda, úrad, hlavný kontrolór a právnické osoby samosprávneho
kraja pouţívajú erb takto:
a) na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo
opakované pouţívanie, kde je erb predtlačený farebne alebo len v kresbe alebo
slepotlačou,
b) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie, uznesenie,
osvedčenie dôleţitých skutočností alebo oprávnení sa pouţíva odtlačok úradnej
pečiatky s erbom, pokiaľ osobitný všeobecne záväzný predpis nestanoví inak.4)

3) § 5 ods. 3 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouţívaní
v znení neskorších predpisov
4) napríklad § 5 ods. 2 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky
a ich pouţívaní

§8
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
pouţívajú erb za podmienok stanovených týmto nariadením.
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(2)

Právo pouţiť a pouţívať erb TTSK organizáciami a fyzickými osobami nad rámec
vymedzený § 4 ods. 1 je viazané na súhlas predsedu TTSK a finančnú úhradu. Súhlas
predsedu TTSK sa vydáva maximálne na dobu jedného roka.

(3)

Záujemca o pouţívanie erbu TTSK uvedie v písomnej ţiadosti formu a spôsob pouţitia
erbu. Ţiadosti podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1.
Ţiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob a účel pouţitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa ţiada vydanie súhlasu,
- identifikáciu ţiadateľa pre potreby stanovenia výšky príspevku.

(4)

Predseda po prerokovaní na úrade samosprávneho kraja udelí ţiadateľovi písomné
povolenie pouţívať alebo pouţiť erb (ďalej len „povolenie“) alebo ţiadosť zamietne.
Proti rozhodnutiu predsedu moţno podať odvolanie na Radu TTSK

(5)

V povolení predseda určí najmä spôsob, rozsah, dobu pouţívania alebo pouţitia erbu,
ako aj ďalšie podmienky. V prípade výroby symbolov alebo ich uvádzania do obehu
osobou oprávnenou na podnikanie, je súčasťou povolenia predsedu aj povinnosť
finančnej úhrady ţiadateľa.

(6)

Výška príspevku za pouţitie erbu sa stanovuje takto:
- ročná úhrada od 1000.- Sk do 10 000.- Sk
Príspevok je povinný ţiadateľ uhradiť do pokladnice Úradu TTSK s preukazným
súhlasom predsedu na pouţitie erbu. Splatnosť od nadobudnutia súhlasu je 5 dní, pri
nedodrţaní doby splatnosti sa povolenie na pouţitie erbu stáva neplatným.

(7)

Za správne zaobchádzanie s erbom TTSK zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba,
ktorá ho pouţila alebo pouţíva. Kaţdý, kto neoprávnene alebo nesprávne pouţije erb
TTSK je povinný rešpektovať rozhodnutie o odstránení.

(8)

Organizácie, ktoré nie sú zaloţené, alebo zriadené na podnikanie, napr. školy,
zdravotnícke zariadenia, sociálne ústavy, spolky, neziskové organizácie a pod. môţu
pouţiť erb TTSK bez úhrady príspevku do účelového fondu, musia však splniť
ohlasovaciu povinnosť o spôsobe, účele a dĺţke pouţitia erbu TTSK. Právnickej alebo
fyzickej osobe môţe predseda takéto povolenie kedykoľvek obmedziť alebo odňať v
prípade nesplnenia podmienok povolenia alebo nedôstojného nakladania s erbom.

(9)

Odchýlka od schválených a záväzných vyobrazení erbu alebo ďalších symbolov, ktoré
tvoria aj obrazovú prílohu tohto nariadenia, je neprípustná. Farebnosť a heraldická
šrafura musí byť vţdy dodrţaná.

(10) Právnické a fyzické osoby pouţívajúce erb sú evidované v registri pouţívateľov erbu
vedenom úradom.

§9
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Pečať samosprávneho kraja
(1)

Pečať Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „pečať“) je okrúhla, spravidla
s priemerom 36 mm, uprostred s erbom samosprávneho kraja a dolu sa začínajúcim
odstredivým kruhopisom (v smere hodinových ručičiek) TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ.

(2)

Odtlačok pečate sa pouţíva spravidla na originál pamätných listín alebo významných
dokumentov, vrátane dohôd medzi samosprávnymi krajmi, v rámci medzinárodnej
regionálnej spolupráce a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej pouţitie obvyklé.

(3)

Pouţívanie a úschova pečate sú vyhradené predsedovi.

(4)

Vyobrazenie pečate tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia

§ 10
Vlajka samosprávneho kraja
(1)

Farby vlajky samosprávneho kraja sú odvodené od farieb erbu samosprávneho kraja.
Vlajka Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len vlajka) má podobu obdĺţnika,
ktorého pomer strán výšky k šírke je 2:3 . Tvorí ju sedem pozdĺţnych pruhov: modrý
(2/9), ţltý (1/9), modrý (1/9), ţltý (1/9), modrý (1/9), ţltý (1/9), a modrý (2/9).

(2)

Vlajka samosprávneho kraja sa môţe pouţívať aj v podobe zástavy
samosprávneho kraja.

(3)

Pri slávnostných príleţitostiach moţno pouţívať vlajku, spravidla s rozmermi výška 120
cm a šírka 180 cm.

(4)

Vlajku trvale pouţívajú orgány samosprávneho kraja a úrad1. Právnické osoby
samosprávneho kraja primerane pouţívajú vlajku v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi .

(5)

Vlajka sa prechodne verejne vztyčuje na budovách a verejných priestranstvách, najmä
pri slávnostných príleţitostiach predovšetkým regionálneho významu. Výzvu na
slávnostnú výzdobu vlajkami vydáva predseda písomnou formou.

(6)

Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stoţiar, najmä pred budovou alebo na vlajkové rahno na
priečelí budovy.

(7)

Na vlajke ani na stoţiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy
a podobne. Stoţiar vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho
pultu pri pohľade od tohto pultu, pokiaľ tam nie je aj stoţiar štátnej vlajky. Stoţiar
štátnej vlajky sa na verejnom priestranstve umiestňuje vţdy vpravo od rečníckeho pultu
pri pohľade od tohto pultu a potom sa stoţiar vlajky umiestni vľavo od rečníckeho pultu
pri pohľade od tohto pultu.5)
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a koruhvy

(8)

Ak sa pouţíva vlajka spolu so štátnou vlajkou, obidve sú umiestnené v rovnakej výške
vedľa seba, pričom sa vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vpravo.

(9)

Ak sa pouţíva 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.

(10) Vlajka sa nesmie pouţiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ruţice. Na
vlajke nesmie byť ţiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, odznak, kytica, smútočný
závoj a podobne.
(11) Vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie
dotýkať zeme. Na stoţiari okrem vlajky nesmie byť upevnená ţiadna iná vlajka.
(12) Vyobrazenie vlajky tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia.
1) V zmysle Smernice riadenia č.3/06 o vyvesovaní zástav na budove Úradu TTSK
5) § 8 ods. 9 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouţívaní
v znení neskorších predpisov

§ 11
Zástava samosprávneho kraja
(1)

Zástava samosprávneho kraja (ďalej len „zástava“) je utvorená podľa vlajky, je vţdy
pevne spojená zo ţrďou alebo priečnym rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺţky
zástavy sa ustanovuje tak, ţe dĺţka zástavy spravidla nepresahuje trojnásobok jej šírky.
Pokiaľ zástava má formu koruhvy, platí pomer strán vymedzený v § 10 ods. 1 tohto
nariadenia.

(2)

Zástava sa pouţíva spravidla vo forme koruhvy.

(3)

Na pouţívanie zástavy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10 tohto nariadenia.

§ 12
Štandarda a insígnie predsedu
(1)

Štandarda predsedu (ďalej len „štandarda“) predstavuje modifikovaný tvar erbu TTSK
umiestnený na textile v tvare obdĺţnika s lemovaním. Tvar erbu nie je v tvare
neskorogotického štítu, ale tvorí ho obdĺţnik s pomerom strán základne štandardy
a výšky 1 : 1,15. Farebnosť je zachovaná podľa erbu a je olemovaná lemom v modrej
a ţltej farbe, šírka lemu je 1/10 základne modifikovaného erbu. Z ľavej strany základne
v olemovaní pod uhlom 50 stup. Vybieha smerom do pravej strany 5 pruhov, pričom
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ľavá strana prvého pruhu je uhlopriečkou modifikovaného erbu. Pomer šírky ţltých
a modrých pruhov je 1:1 a zapĺňajú celú plochu lemovania.
(2)

Štandarda sa pouţíva spravidla v miestnosti pri rokovaniach predsedu v sídle
samosprávneho kraja.

(3)

Štandarda a insígnie sú vyhradené predsedovi.

(4)

Vyobrazenie štandardy tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.

§ 13
Ochrana symbolov
(1)

Symboly treba mať v rovnakej úcte a váţnosti ako štátne symboly. Pouţívanie
symbolov musí byť vţdy dôstojné a zodpovedajúce ich spoločenskému postaveniu.
Nesmú sa pouţívať v takých prípadoch, kde by ich pouţitie mohlo vyvolať dojem
znevaţovania. Symboly nesmú byť bez výslovného a predchádzajúceho písomného
schválenia samosprávnym krajom akokoľvek vyuţívané 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 môţu pouţiť vlajku a zástavu na dôstojnú výzdobu
svojich domácností, ich okolia, pri oficiálnych spoločenských podujatiach alebo na
verejných zhromaţdeniach v súlade s osobitným zákonom.6)

(3)

Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich pouţil.

(4)

Kaţdé neoprávnené, nevhodné, neprimerané, nedôstojné alebo inak znevaţujúce
pouţívanie alebo pouţitie symbolov je zakázané a sankcionované.

(5)

Symboly, ktorých pouţívanie, pouţitie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením
uloţí predseda neodkladne odstrániť tomu, kto symbol pouţíva 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 podľa § 8 tohto nariadenia, a to najmä pri výrobkoch, tovaroch, sluţbách,
vrátane propagačných materiálov, suvenírov, odznakov, vlajočiek a podobne.

6) zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaţďovacom práve v znení neskorších predpisov

§ 14
Pokuty
(1)

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia predseda môţe uloţiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 500 000 Sk. Pokuta je
príjmom samosprávneho kraja.7)

(2)

Predseda pri ukladaní pokút prihliada najmä na závaţnosť, spôsob, čas trvania
a následky protizákonného konania.7)
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(3)

Pokutu moţno uloţiť 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.7)

§ 15
Dohľad
(1)

Dohľad nad dodrţiavaním tohto nariadenia vykonáva zastupiteľstvo, predseda, orgány
zastupiteľstva, hlavný kontrolór, úrad a štatutárne orgány právnických osôb
samosprávneho kraja a ďalšie osoby poverené predsedom, ktoré v rámci dohľadu
upozorňujú na zistené nedostatky, poţadujú ich odstránenie a nápravu a iniciujú právne
postupy.

(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 dodrţiavaním tohto nariadenia.

§ 16
Záverečné ustanovenia
(1)

Úrad, fyzické a právnické osoby a ich organizačné zloţky sú povinné dodrţiavať
ustanovenia tohto nariadenia, vrátane písomných pokynov predsedu v súvislosti s týmto
nariadením a doplňujúcich pokynov k tomuto nariadeniu.

(2)

Riaditelia škôl samosprávneho kraja zabezpečujú pravidelnú informovanosť
zamestnancov a študentov škôl o tradíciách, vzniku, podobe, pouţívaní a význame
symbolov a vedú ich k úcte k týmto symbolom.

(3)

Kaţdý, kto doteraz erb Trnavského samosprávneho kraja pouţíval, je povinný dať jeho
uţívanie do súladu s týmto všeobecne záväzným nariadením do šiestich mesiacov od
nadobudnutia účinnosti.

(4)

Prílohy tohto nariadenia tvoria jeho súčasť.

7) § 18 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov
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§ 17
Platnosť a účinnosť
(1)

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to vyvesením jeho úplného
znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.

(2)

Nariadenie nadobúda účinnosť 30. dňom od takéhoto vyvesenia.

Schválené uznesením č. 42/2006/03 Zastupiteľstva TTSK
V Trnave, 29. marca 2006

Ing. Tibor Mikuš
predseda
Trnavského samosprávneho kraja
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Príloha č.1
Erb TTSK

Definícia farieb:
Modrá: Pantone 294 C
Zelená: Pantone 348 C
Ţltá:
Pantone yellow 012 C
Náhrady: Ţltú je moţné nahradiť zlatou a bielu striebornou
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Príloha č.2
Pečať TTSK
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Príloha č.3
Vlajka TTSK

Definícia farieb:
Modrá: Pantone 294 C
Zelená: Pantone 348 C
Ţltá:
Pantone yellow 012 C
Náhrady: Ţltú je moţné nahradiť zlatou a bielu striebornou

14

Príloha č.4
Štandarda predsedu TTSK

Definícia farieb:
Modrá: Pantone 294 C
Zelená: Pantone 348 C
Ţltá:
Pantone yellow 012 C
Náhrady: Ţltú je moţné nahradiť zlatou a bielu striebornou
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