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Mesto Medzilaborce má takmer dvadsaťročnú históriu. Štatút mesta
dostali na základe uznesenia Východoslovenského krajského národného
výboru v Košiciach, číslo 1019/1964 zo dňa 10. júna 1964.
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Mladé mesto Medzilaborce, vďaka politike Komunistickej strany Čes
koslovenska, socialistickému spriemyselňovaniu, združstevňovaniu a ús
pešne prebiehajúcej kultúrnej revolúcii, postupne sa organicky zaraďuje
medzi rýchlo sa rozvíjajúce socialistické mestá východného Slovenska.
O tom svedčí narastajúci počet obyvateľov (keď v roku 1921 na území mes
ta žile 1731 prítomných obyvateľov, v roku 1970 Medzilaborce už mali 4076
bývajúcich obyvateľov, dnes tu býva 5978 obyvateľov), typ súčasného mo
derného socialistického mesta, obvodného významu a hospodársko-kultúr
ne centrum spádového územia v severnej časti Humenského okresu.
Taktiež skutočnosti, že dnešné Medzilaborce a podbeskydská oblasť,
ktorej sú prirodzeným centrom, tunajšia príroda, lesné bohatstvo, pracovi
tý ľud, rekreačné možnosti a pamiatky viažúce sa predovšetkým na parti
zánsku činnosť pugačevovccv a čapajevovcov a osloboditeľskú misiu Čer
venej armády. (Kalinov — prvá oslobodená obec v Československu v dru
hej svetovej vojne, prechod partizánov na stranu Červenej armády medzi
Haburou a Borovom, obnova Lupkovského tunela príslušníkmi Červenej
armády a ďalšie), ktoré presahujú rámec mesta, okresu a kraja, predurču
jú toto sľubné a do krásy sa rozvíjajúce mesto, aby malo svoj znak a na je 
ho základe aj iné jeho varianty (veľk ý znak, ozdobný, príležitostný, turis
tický a pod.).
>
To sú hlavné komponenty oprávňujúce Medzilaborce žiadať schvále
nie mestského znaku (erbu), ktorý by pre súčasných i budúcich obyvateľov
mesta Medzilaborce mal byť určitou skratkou vlastných dejín, znázorne
ním aj historickej súvislosti rozvoja mesta.
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Tvar štítu mestského znaku Medzilaboriec je heraldický, t. j. geom e
trický, v dolnej časti hrany lomený v tupom uhle. Erb je zhotovený podľa
pokynov Heraldickej komisie MV SSR v Bratislave zo dňa 6. decembra 1976
ako historický erb Medzilaboriec. Tento je prevzatý z historickej pečate Me
dzilaboriec z 18. storočia a zobrazuje trojpoľný poľnohospodársky systém,
t. j. znázornenie časti úhoru ohradenej kolmi so slameným vencom, čo ozna
čuje, že na tejto časti sa nesmie pásť dobytok.
Farby erbu sú: štít — červený, žlté — polia (úhory), kôl — striebornej fa r
by a na ňom veniec — zlatej farby.
Navrhované heraldické riešenie znaku mesta Medzilaborce zo strán
ky obsahovej, formálnej i farebnou skladbou zodpovedá základným pra
vidlám heraldiky.
Vzhľadom na to, že Medzilaborce dosiaľ nemali mestský znak, na
vrhovaný znak podľa vyjadrenia Heraldickej komisie MV SSR je jedinečný
doklad, medzi mestskými znakmi ojedinelý a je cenným obohatením dote
rajších mestských znakov.
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Návrh mestského znaku pre meste Medzilaborce podľa historickej
pečate spracoval doc. PhDr. Andrej Kováč, CSc. a výtvarne ho realizoval
Michal Čabala, akademický maliar.
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Návrh predmetného mestského znaku (erbu) Medzilaboriec bol pre
rokovaný a schválený plenárnym zasadnutím Mestského národného výbo
ru v Medzilaborciach dňa
V Medzilaborciach dňa
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