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príloha č. 1 – žiadosť o povolenie použiť logo/erb

V súlade s § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a Štatútom mesta Hlohovec (ďalej len „štatút“)
vydávam
smernicu primátora mesta Hlohovec č. 1/2013 o používaní erbu a loga mesta Hlohovec.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Erb mesta Hlohovec je oficiálny symbol mesta, ktorému prináleží vážnosť vyplývajúca
z ustanovení o ochrane mestských symbolov v štatúte.
2. Logo mesta Hlohovec je neoficiálnym symbolom mesta, ktorému prináleží funkcia
komunikačného prvku reprezentujúceho Mesto Hlohovec smerom navonok pri vlastnej
komunikácii s občanom, propagácii mesta, v oblasti turizmu, cestovného ruchu, reklamy a pod.
3. Logom mesta Hlohovec je návrh vypracovaný Mgr. Jurajom Gejdošom, ktorý sa umiestnil na 1.
mieste verejnej neanonymnej súťaže, ktorú vyhlásilo Mesto Hlohovec v roku 2012.
4. Vyobrazenie erbu a loga mesta Hlohovec, ako aj prípustné grafické varianty a zásady používania
erbu a loga mesta upravuje dizajn manuál na použitie loga mesta Hlohovec, ktorý tvorí prílohu
tejto smernice. Jeho dodržiavanie je záväzné pre všetkých používateľov erbu a loga mesta
Hlohovec.
Použitie erbu a loga mesta Hlohovec
Článok 2
1. Erb a logo mesta Hlohovec sú oprávnené používať iba orgány Mesta Hlohovec v rozsahu a
spôsobom stanovenom v tejto smernici a v štatúte. Právnické osoby zriadené alebo založené
Mestom Hlohovec sú oprávnené používať erb a logo mesta Hlohovec na základe súhlasu mesta
s používaním symbolov mesta.
2. Iné právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo fyzické osoby môžu používať
erb a logo mesta Hlohovec v rámci svojich aktivít uskutočňovaných s podporou mesta alebo
organizovaných v záujme prezentácie mesta. Na takéto použitie erbu a loga je potrebné povolenie
Mesta Hlohovec. V povolení mesto určí spôsob, lehotu, rozsah a ostatné podmienky používania
erbu a loga. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté. Podklady pre povolenie pripravuje Mestský
úrad v Hlohovci, právne oddelenie.
3. Vzor žiadosti o povolenie použiť logo alebo erb Mesta Hlohovec tvorí prílohu tejto smernice.
4. Na základe povolenia Mesto Hlohovec poskytne erb alebo logo žiadateľovi v dostupných
grafických zobrazeniach pre použitie v zmysle povolenia.
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Článok 3
1. Erb a logo mesta Hlohovec sa môžu používať samostatne alebo v kombinácii v zmysle
nasledujúcich odsekov.
2. Erb sa samostatne používa:
a. podľa čl. 27 štatútu,
b. iné použitie erbu je možné iba so súhlasom primátora Mesta Hlohovec a v kontexte
výnimočnej situácie (napríklad podujatia či materiály, ktoré majú významný
reprezentatívny charakter pre inštitút primátora mesta, Mestského zastupiteľstva
v Hlohovci alebo pre inštitút Mesta Hlohovec).
3. Použitie erbu v kombinácii s logom mesta:
a. dokumenty vyhotovované Mestom Hlohovec v rámci samosprávnych kompetencií
obce (t.j. vyjadrenia, oznámenia, rozhodnutia, príkazy, smernice, zásady, všeobecne
záväzné nariadenia, a pod.). Tam, kde to vyžaduje zákon, budú takéto tlačoviny
zároveň povinne opatrené pečiatkou s erbom,
b. označenie vlastného mestského nehnuteľného majetku (budovy, pozemky, verejné
priestranstvá, športoviská a pod.), slúžiace k jeho identifikácii,
c. označenie iných objektov, v ktorých sídlia právnické osoby zriadené alebo založené
Mestom Hlohovec, slúžiace k ich identifikácii,
d. označenie hnuteľného majetku mesta, slúžiace k jeho identifikácii,
e. v rámci elektronickej komunikácie uskutočňovanej Mestským úradom v Hlohovci,
f.

na webovom sídle mesta.

4. Samostatné použitie loga je povolené pri všetkých ostatných príležitostiach, vrátane:
a. dokumentov – tlačovín a iných písomných výstupov Mesta Hlohovec a Mestského úradu
v Hlohovci smerom navonok (externá komunikácia s klientom),
b. dokumentov – tlačovín a iných písomných výstupov Mesta Hlohovec a Mestského úradu
v Hlohovci smerom dovnútra (interná komunikácia v rámci organizačnej štruktúry Mesta
Hlohovec),
c. reklamných a propagačných výstupov, výstupov v oblasti kultúry, cestovného ruchu a
iných výstupov Mesta Hlohovec smerujúcich k propagácii Mesta Hlohovec,
d. reklamných a propagačných výstupov, výstupov v oblasti kultúry, cestovného ruchu a
iných výstupov smerujúcich k propagácii Mesta Hlohovec realizovaných inými
spolupracujúcimi subjektmi, pričom v tomto prípade podlieha použitie loga povoleniu
Mesta Hlohovec v zmysle čl. 2 ods. 2 tejto smernice,
e. pri propagácii Mesta Hlohovec na akciách, na ktoré mesto poskytlo finančnú dotáciu.
Rozsah propagácie a použitia loga sa môže určiť v zmluve o poskytnutí dotácie.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
Smernica primátora mesta č. 1/2013 o používaní erbu a loga Mesta Hlohovec nadobúda účinnosť
dňom jej vydania.

V Hlohovci dňa 11.03.2013

Peter Dvoran
primátor mesta
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