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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh

podľa § 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa § 14 ods. 3, písm. a) a § 27b ods. 3 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o symboloch Mestskej časti Košice – Juh.

Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Juh č.1/2015
o symboloch Mestskej časti Košice – Juh
Symboly Mestskej časti Košice – Juh boli schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice –
Juh uznesením č.150 na 25.zasadnutí MZ MČ Košice – Juh dňa 24.10.2006 a následne boli
ustanovené vo VZN mesta Košice č. 89 zo dňa 8.3.2007 s účinnosťou od 23.3.2007. Symboly
mestskej časti sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P212/2006 (viď priložený list č. SVS-204-2006/1090 z Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky).
V súlade s novelizáciou zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice, ust. § 27b ods. 3, majú všetky
mestské časti v Košiciach povinnosť schváliť do termínu 30. novembra 2015 nariadenie
mestskej časti o symboloch, ich vyobrazení a opise.
Symbolmi mestskej časti sú erb a vlajka, ktoré toto všeobecne záväzné nariadenie opisuje.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o symboloch Mestskej časti Košice – Juh
prerokovala miestna rada na svojom zasadnutí dňa 25.8.2015 a uznesením č. 37 odporučila
starostovi predložiť VZN na schválenie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.
V Košiciach, 26 .8. 2015

Spracovali: JUDr. Pavčíková, OOPaM
JUDr. Bernátová, OOPaM

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh sa podľa ustanovení § 1b, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 19
ods.2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2015

O SYMBOLOCH MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - JUH
Čl. l
Predmet
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje erb a vlajka Mestskej časti Košice – Juh.
Symboly Mestskej časti Košice – Juh sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou
č. P-212/2006.
Čl. 2
Opis erbu
V modrom štíte znázornené tri zlaté ľalie (2,1) a tri strieborné rondely (1,2). Grafické
vyobrazenie erbu tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia.
Čl. 3
Opis vlajky
Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde podobu štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto
- modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov – červeného, modrého,
žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Grafické vyobrazenie vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto
nariadenia.
Čl.4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 4. zasadnutí MZ MČ Košice – Juh
dňa 8. 9. 2015 uznesením č.......... a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
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Košice - Juh

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu mestskej
časti Košice - Juh a odporučila ho na prijatie zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Juh a na
zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

v modrom štíte tri zlaté

ľalie

(2,1) a tri strieborné rondely (1,2).

Vlajka Mestskej časti Košice - Juh má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého
žrd'ová čast' je žlto - modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdÍžnych pruhov
červeného, modrého, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly mestskej časti Košice - Juh zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky
pod signatúrou P-2 I 2/2006.
Dovoľujeme
časti

si Vás požiadať o písomné oznámenie
Košice - Juh o prijatí symbolov mestskej časti.
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