
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Stará Turá
Stará Turá č. 11 /2004-Nar.

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1993 – Nar. o symboloch mesta Stará Turá 
a ich používaní.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 24.6. 2004 uznesením            
č. 7/XIII/2004 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné 
nariadenie vydané v súlade s ust. § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov a § 28 č. 3/2002 – Nar. Štatútu mesta Stará Turá. 

§ 1

V § 1 sa na konci vety za slová mestkých symbolov pripájajú slová:
udeľovanie čestného občianstva mesta, udeľovanie ceny primátora mesta Stará Turá a čestnej 
pocty.

§ 2

Za § 13 sa dopĺňa nový paragraf 14, 15 a 16 nasledovného znenia:

§ 14

ČESTNÉ OBČIANSTVO

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom a dlhodobo zaslúžili o rozvoj nášho mesta a 
zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov, ktorých pôsobenie v našom meste alebo v jeho 
prospech bolo citeľným prínosom v oblasti spoločenskej, kultúrnej, duchovnej, v oblasti 
spolunažívania jeho obyvateľov a pod. ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi výkonmi, 
či dielami v oblasti vedy a techniky, umenia, športu a pod.  môže mestské zastupiteľstvo udeliť 
„Čestné občianstvo mesta Stará Turá“.

2. Čestné občianstvo sa môže udeliť osobám s trvalým pobytom v Starej Turej a tiež žijúcim mimo 
mesta a aj  cudzím štátnym príslušníkom.

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a ktorá sa signuje 
pečaťou mesta. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, 
že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom jazyku.

4. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom. Čestný občan mesta sa pri 
tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do pamätnej knihy. Ak sa 
udeľuje čestné občianstvo in memoriam, listinu prevezmú dedičia pocteného.

5. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak  sa dodatočne zistia 
skutočnosti, ktoré by bránili v udelení tejto pocty a v čase udelenia neboli známe, príp. z iných 
závažných morálnych a iných dôvodov nie je občan tejto pocty hodný.

6. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelením nevzniká nárok na trvalý 
pobyt na území mesta   Stará Turá.

7. Čestné občianstvo je možné udeliť občanovi len jedenkrát.



8. Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá zástupca primátora mesta na posúdenie 
mestskému zastupiteľstvu.  Návrh môže podať  primátor mesta a jeho zástupca, poslanci MsZ, 
obyvatelia mesta s trvalým pobytom v meste, občianske    združenia, vedecké, umelecké a  
ekonomické inštitúcie pôsobiace na území mesta. V návrhu na udelenie čestného občianstva 
navrhovateľ uvedie meno a priezvisko navrhovanej osoby a odôvodnenie.

§ 15
Cena primátora mesta

1. Primátor mesta môže činnosť osôb, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom 
k rozvoju,  propagácii a reprezentácii   mesta oceniť svojou cenou.

2. Cenu primátora tvorí umelecké dielo s nápisom „ Cena  primátora mesta Stará Turá „.

3. Kandidátov na cenu vyberá primátor mesta. Cenu udeľuje primátor mesta slávnostným 
spôsobom. Nositeľ ceny primátora sa zapíše do  pamätnej knihy.

§ 16
Čestné pocty mesta Stará Turá

1. Čestnými poctami sú záštita mesta Stará Turá a záštita primátora mesta Stará Turá.

2. Mesto Stará Turá a primátor mesta Starej Turej udeľujú čestné pocty významným kultúrnym, 
vzdelávacím, športovým, charitatívnym a iným verejnoprospešným akciám, ktorých ciele sú 
v súlade so záujmami mesta, konaným predovšetkým na jeho území a majú regionálny, 
nadregionálny  alebo medzinárodný charakter.

3. Usporiadateľom akcií nad ktorými prevzalo záštitu mesto Stará Turá, alebo primátor mesta 
Stará Turá, môže byť po určenú dobu udelený súhlas k bezplatnému používaniu erbu mesta na 
propagačné a reprezentačné účely súvisiace s poriadanou akciou.

4. Prevzatie záštity je čestnou poctou a nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné výhody, 
pokiaľ nie je prís- lušným  kompetentným orgánom rozhodnuté inak.  O poskytnutí záštity 
mesta rozhoduje Rada mestského zastupiteľstva v Starej Turej uznesením o poskytnutí záštity 
primátora mesta rozhoduje primátor.

5. Všetku evidenciu ocenení v tomto doplnku  eviduje Organizačno-správne oddelenie Mestského 
úradu.

§ 3

Doterajšia číslovka za § 14 sa nahrádza číslovkou 17.

§ 4

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 25.6. 2004 
a nadobúda účinnosť dňa 11.7. 2004.

V Starej Turej dňa 24.6. 2004 
                               

                                                                                                              Ing. K I Š Š   Ján
                                                                                                                 primátor mesta


