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Návrh  uznesenia 
     

Uznesenie číslo    - II/ 2019      

                            

 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24. 1.  2019  

návrh Štatútu mesta Stará Turá a tento :        

 

a) s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou odo dňa schválenia 

 

            b )  z r u š u j e 

           Štatút mesta Stará Turá schválený uznesením MsZ č. 33-V/2015 zo dňa 23. 4. 

2015 - VZN č. 1/2015 – Nar. 

 

Krátka dôvodová správa 

 

 Súčasne platný Štatút mesta Stará Turá bol schválený uznesením MsZ Stará Turá č. 

33-V/2015 dňa 23. 4. 2015 ako VZN. Štatút mesta bol vypracovaný na základe vzoru, ktorý 

pre členské obce a mestá vypracovalo ZMOS.  

 

 Vzor štatútu obce/mesta ako aj Štatút mesta Stará Turá je veľmi rozsiahly materiál, 

ktorý vo svojej podstate opisuje podstatnú časť zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku 

obcí, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, atď. Vzniká riziko potreby 

neustáleho sledovania legislatívnych zmien všetkých týchto všeobecne záväzných právnych 

predpisov za účelom realizovania zmien Štatútu mesta. Aj ZMOS potom upozorňuje mestá 

a obce, aby si prípadné zmeny právnych predpisov premietli do zmien svojich štatútov. 

 

 Som toho názoru, že obce a mestá sú v prvom rade povinné riadiť sa všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vo svojich štatútoch by mali upraviť len základné 

informácie, resp. také, ktoré sú pre konkrétne mesto/obec osobité. 

 

 V súčasne platnom štatúte mesta sú napríklad v § 19 ods. 3 zriadené stále komisie 

MsZ, pritom zákon o obecnom zriadení v § 10 ods. 2 uvádza, že obecné zastupiteľstvo môže 

zriadiť a zrušiť svoje poradné, kontrolné a výkonné orgány podľa potreby. Toto však nie je 

dobre možné, ak by v prípade takejto potreby bolo nutné vždy meniť štatút.  

 

 V navrhovanom novom Štatúte mesta Stará Turá preto nie sú fixne stanovené komisie 

MsZ, na prerokovanie MsZ je predložený samostatný materiál, ktorého predmetom je 

zriadenie komisií, obsahová náplň činností jednotlivých komisií a rokovací poriadok komisií. 

 

 Do nového štatútu mesta je zapracovaná časť o symboloch mesta a mestských 

oceneniach, preto navrhujem zrušiť VZN č. 14/2012 o symboloch mesta Stará Turá a ich 

používaní, schválené MsZ dňa 21. 6. 2012, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 25. 6. 

2012 a nadobudlo účinnosť dňa 9. 7. 2012.   

 



ŠTATÚT 
mesta STARÁ TURÁ 

 
Preambula 

 

1. Stará Turá je mesto ležiace na úpätí Bielych Karpát pod Veľkou Javorinou. Prvá písomná 

zmienka o Starej Turej pochádza z roku 1392, keď uhorský kráľ Žigmund Luxemburský 

daroval Čachtické panstvo vojvodovi Ctiborovi zo Ctiboríc. V 15. storočí získala Stará 

Turá zvláštne výsady od uhorského kráľa Mateja Korvína, ktoré obyvateľov oslobodili od 

platenia daní z majetku (tributum), príspevkov (contributio), výnosov (proventus) a 

poplatkov (taxa). Výsady si Staroturania neskôr nechávali pravidelne potvrdzovať od 

viacerých uhorských panovníkov. V roku 1848 podporila časť obyvateľstva  úsilie Štúra a 

Hurbana o samobytnosť a rovnoprávnosť  Slovákov v rámci Uhorska.  

Stará Turá patrila po vzniku Slovenského štátu k obciam s veľmi silnou 

pročeskoslovenskou a demokratickou tradíciou. Pretavila sa do nezanedbateľnej pomoci 

českým vlastencom a utečencom,  po vypuknutí SNP v roku 1944 na jej základe vzniklo 

partizánske hnutie založené na domácej rezistencii proti nemeckej okupácii.  Tento fakt je 

významný aj vzhľadom k tomu, že Stará Turá ležala mimo povstaleckého územia. 

 

2. Mesto Stará Turá je známe výrobou zdravotníckej techniky, mechanických meracích 

prístrojov a ďalších priemyselných výrobkov. 

 

3. Štatút mesta upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie 

a pôsobnosť mesta Stará Turá (ďalej len „mesto“), mestského zastupiteľstva (ďalej len 

MsZ), primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy. Upravuje zároveň ich 

štruktúry, formy a metódy ich práce, hospodárenie a nakladanie s majetkom v prospech 

rozvoja mesta, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v meste. 

 

Hlava I. 

 

§ 1 

Právne postavenie mesta 

 

1. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným a zvereným majetkom 

a s vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi. 

 

2. Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, ktoré 

majú sídlo alebo bydlisko na jeho území a taktiež s politickými stranami, politickými 

hnutiami, záujmovými zruženiami a hnutiami a štátnymi orgánmi. 

 

3. Mesto vo veciach spoločného záujmu spolupracuje aj s okolitými obcami a mestami a svoje 

vzťahy rieši na základe dohôd. 

 

4. Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného 

prospechu. 

 

5. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len na základe zákona 

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 



6. Právomoc mesta a orgánov jeho samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú na 

území mesta bydlisko alebo sídlo, alebo sa tu zdržujú, ak nie sú z tejto právomoci na 

základe osobitných predpisov vyňaté.  

 

§ 2 

Územno-správne členenie mesta 

 

1. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.  

 

2. Pre účely volieb sa mesto člení na volebné obvody, ktoré sa určujú podľa zákona o voľbách 

do samosprávy obcí. 

 

3. Územie mesta tvoria miestne časti: Stará Turá, Topolecká, Papraď, Súš, Černochov Vrch, 

Jazviny.  

 

§ 3 

Práva a povinnosti obyvateľov mesta 

 

1. Na samospráve mesta sa zúčastňujú: 

- obyvatelia mesta, teda osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt,  

- iné osoby, ktoré: 

  a) majú na území mesta nehnuteľný majetok, 

  b) platia mestskú daň alebo mestský poplatok, 

  c) majú na území mesta prihlásený prechodný pobyt, 

  d) majú čestné občianstvo mesta. 

       Iné osoby než obyvatelia mesta nemajú právo podľa §3 ods. 2 písm. a) a b) tohto 

štatútu. 

 

2. Obyvatelia mesta majú právo: 

a) voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich volení, 

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum), 

c) zúčastňovať sa zasadnutí MsZ a na verejných zhromaždeniach obyvateľov   

a vyjadrovať na nich svoj názor, 

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta, 

e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci 

na verejné účely, 

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku 

nachádzajúceho sa v meste, 

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze. 

 

3. Obyvatelia mesta sú povinní: 

a) ochraňovať majetok mesta, 

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste, 

c) napomáhať udržiavať verejný poriadok v meste, 

d) poskytovať osobnú a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní 

následkov   mimoriadnej udalosti v meste. 

 

 

 

 



Hlava II. 

 

§ 4 

Samospráva mesta 

 

1. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:  

a) orgánmi mesta, 

b) miestnym referendom, 

c) zhromaždením obyvateľov mesta. 

 

2. Kompetencie mesta pri výkone samosprávy upravuje zákon o obecnom zriadení. 

 

3. Orgánmi mesta sú: 

a) mestské zastupiteľstvo (MsZ) 

b) primátor mesta 

 

4. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených 

v priamych voľbách podľa osobitného zákona obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné 

obdobie  MsZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného MsZ. 

 

5. MsZ rozhoduje o základných otázkach života mesta a jeho kompetencie ako aj zásady 

rokovania MsZ vymedzuje zákon o obecnom zriadení. Práva a povinnosti poslancov MsZ 

sú upravené v zákone o obecnom zriadení. Podrobné pravidlá o rokovaní MsZ upravuje 

rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. 

 

6. MsZ môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné 

orgány - komisie, mestskú radu, a pod., a  určiť náplň ich práce. 

 

7. Komisie sú zložené z poslancov a ďaľších osôb zvolených MsZ. Na čele komisie je 

poslanec MsZ. Komisie je možné podľa potreby rozčleňiť alebo zlúčiť. Rokovania komisií 

sú verejné. 

 

8. Komisie plnia na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, najmä tieto úlohy: 

a) v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom 

ako podklad pre rozhodovanie MsZ, stanoviská k návrhom najdôležitejších 

investičných zámerov v meste a stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života 

mesta, 

b) v rámci iniciatívnej funkcie vypacovávajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému 

úradu (MsÚ) a na rokovanie MsZ, 

c) v rámci kontrolnej funkcie vykonávajú kontrolu na účel, pre ktorý boli MsZ 

zriadené. 

 

9. Odmeňovanie členov komisií MsZ schvaľuje MsZ v medziach osobitného zákona. 

 

10. Podrobnejšie pravidlá o činnosti a rokovaní komisií ustanovuje rokovací poriadok komisií 

MsZ, ktorý schvaľuje MsZ. 

 

11. Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia 

primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu 

novozvoleného primátora. Primátor je štatutárnym zástupcom mesta. 



 

12. Podrobnosti o kompetenciách primátora mesta, podmienkach výkonu funkcie, vzťahu 

k MsZ, o zastupovaní primátora, atď. upravuje zákon o obecnom zriadení. 

 

13. Miestne referendum vyhlási MsZ, ak ide o: 

    a) návrh na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj zmenu názvu mesta, 

    b) odvolanie primátora mesta, 

    c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov, 

    d) zmenu označenia mesta, 

    e) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

 

14. Podrobnosti o konaní miestneho referenda upravuje zákon o obecnom zriadení. 

 

15. Zhromaždenie obyvateľov mesta môže zvolať primátor mesta alebo MsZ na 

prerokovanie vecí územnej samosprávy. 

 

§ 5 

Mestský úrad 

 

1. Mestský úrad (MsÚ) zabezpečuje organizačné a administratívne veci MsZ a primátora, ako 

aj orgánov zriadených MsZ. MsÚ zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce 

a orgánov MsZ a je podateľnou a výpravňou písomností mesta. Zabezpečuje tiež odborné 

podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia 

rozhodnutí mesta, vykonáva nariadenia a uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta. 

 

2. Prácu MsÚ riadi primátor mesta. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu MsÚ, úrad 

vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. 

 

§ 6 

Hlavný kontrolór 

 

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva MsZ. 

 

2. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu 

funkcie, plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra upravuje 

podrobnejšie zákon o obecnom zriadení. 

 

§ 7 

Mestská polícia 

 

1. MsZ môže zriadiť a zrušiť mestskú políciu (MsP) ako poriadkový útvar mesta všeobecne 

záväzným nariadením. Určuje jej organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah 

technických prostriedkov potrebných na jej činnosť. 

 

2. Kompetencie MsP sú upravené osobitným zákonom a v jeho medziach všeobecne 

záväzným nariadením mesta. 

 

 

 

 



Hlava III. 

 

§ 8 

Majetok mesta, hospodárenie s majetkom mesta, rozpočet a financovanie potrieb mesta 

 

1. Majetkom mesta sú veci v jeho vlastníctve a majetkové práva mesta. Majetok mesta sa má 

zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. 

Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje zákon o majetku obcí. 

 

2. Rozpočet mesta sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a je základom 

finančného hospodárenia mesta. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú 

účtovnú závierku mesta overuje auditor, ktorý overuje aj ďaľšie skutočnosti ustanovené 

osobitným zákonom. 

 

3. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, 

tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi 

obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje 

osobitný zákon. 

 

4. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá“, ktoré schvaľuje MsZ. 

 

5. Zásady hospodárenia s majetkom mesta, ktoré určí MsZ, upravia najmä: 

    a) práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo pre správu majetku mesta, 

    b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo, 

    c) postup prenechávania majetku do užívania, 

    d) nakladanie s cennými papiermi, 

    e) úkony, ktoré u organizácií zriadených mestom podliehajú schváleniu orgánmi    

mesta 

    f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových 

podielov v právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto 

postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na 

transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, 

   g) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov 

   h) kontrolu dodržiavania hospodárenia s majetkom mesta 

 

6. Mesto k zabezpečeniu plnenia svojich úloh zriaďuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové 

organizácie, ktorým môže na základe osobitnej právnej úpravy zveriť majetok mesta do 

správy. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej 

spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. 

 

 

Hlava IV. 

 

§ 9 

Symboly mesta a mestské ocenenia 

 

1. Symboly mesta sú: 

    a) erb mesta 

    b) pečať mesta 



    c) vlajka a zástava mesta 

  d) mestské insígnie 

    e) znelka mesta 

 

2. Mestskými oceneniami sú: 

    a) čestné občianstvo 

    b) cena primátora mesta 

    c) čestné pocty - záštita mesta a záštita primátora mesta 

 

§ 10 

Erb mesta 

 

1. Erb mesta Stará Turá (ďalej len erb mesta) tvorí v bielom štíte na zelenom trojvŕší čierny 

tur. Kopytá a rohy tura sú žltej farby. Pred trojvŕším je žltá lipová ratolesť s tromi listami. 

 

2. Erb mesta sa vyobrazuje farebne, ak to však z objektívnych dôvodov nie je možné, alebo 

vhodné, je možné od farebného vyobrazenia upustiť. 

 

3. Bielu farbu štítu a žltú farbu lipovej ratolesti, kopýt tura a jeho rohy možno nahradiť pri 

jeho farebnom vyobrazení striebornou a zlatou farbou. 

 

4. Erb mesta používajú : 

a) primátor mesta a jeho zástupca 

b) mestský úrad (MsÚ) 

c) mestská polícia (MsP) 

d) mestský hasičský zbor (MsHZ), ak je zriadený 

e) mestské organizácie zriadené uznesením MsZ 

 

5. Erb mesta sa používa na označenie : 

a) budovy MsÚ a MsP, pokiaľ nie sú v jednej budove 

b) zasadacej miestnosti MsZ 

c) úradnej miestnosti primátora mesta 

d) insígnií mesta 

e) ceny primátora mesta, medailí a plakiet mesta 

f) listín, pečatí a úradných pečiatok 

g) úradných preukazov vydávaných zamestnancom mesta 

 

6. Erb mesta sa používa na vonkajšie označenie budov MsÚ a MsP. Možno ho použiť na 

vonkajšie označenie budovy MsHZ a budov právnických osôb zriadených mestom. Erb sa 

umiestňuje : 

a) ak má v budove sídlo viac orgánov alebo organizácií mesta oprávnených používať erb 

mesta, označuje sa budova len jedným jeho vyobrazením, 

b) ak orgány mesta sídlia vo viacerých budovách, označuje sa ním len hlavná budova, 

c) nad tabuľou, na ktorej je umiestnený názov úradu alebo organizácie oprávnenej ho 

používať, v odôvodnených prípadoch možno erb mesta vyobraziť na tabuli spolu s názvom, 

d) v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného 

vchodu z čelného pohľadu, 

e) pri súčasnom použití štátneho znaku a erbu mesta sa erb umiestňuje z čelného pohľadu 

vpravo od štátneho znaku a vľavo od iného znaku. 

Erb mesta sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho 



použitie dôstojné. Za označenie budovy erbom mesta a za jeho náležitú údržbu zodpovedá 

vlastník, správca alebo nájomca budovy. Ak mesto nie je vlastníkom budovy, v ktorej má 

sídlo organizácia mesta, zodpovedá táto za jeho údržbu a vlastník budovy je povinný 

strpieť umiestnenie erbu mesta na budove. 

 

7. Erb mesta môžu na základe predchádzajúceho súhlasu primátora mesta použiť a používať 

na účel, na ktorý bol súhlas vydaný, aj športové kluby mesta Stará Turá s právnou 

subjektivitou, ktoré reprezentujú mesto na oficiálnych športových podujatiach. 

 

8. Všetky ostatné právnické a fyzické osoby môžu používať erb mesta na základe 

predchádzajúceho súhlasu primátora mesta na účel, na ktorý bol súhlas udelený, a to vždy 

len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho významu ako 

erbu mesta.  

 

9. Za použitie alebo používanie erbu je žiadateľ povinný uhradiť poplatok, stanovený internou 

smernicou mesta. 

 

10. Erb mesta možno graficky zobraziť na úradnom hlavičkovom papieri používanom : 

a) primátorom mesta a jeho zástupcom 

b) prednostom MsÚ 

c) zamestnancami MsÚ a MsP, prípadne MsHZ, 

d) organizáciami mesta zriadenými uznesením MsZ. 

 

11. Používanie úradnej pečiatky s erbom mesta na MsÚ a v organizáciách zriadených 

uznesením MsZ, upraví interná smernica primátora mesta. 

 

12. Právo použiť a používať erb mesta je poctou. Nepovolené a nesprávne používanie erbu, 

nepovolené odchýlky od jeho záväzného vyobrazenia (nedodržanie predpísaného 

umiestnenia, farebnosti, vynechanie predpísaného prvku, použitie znaku podobného erbu 

mesta) a jeho zneváženie, je priestupkom a bude sankcionované v súlade so zákonom 

o priestupkoch. 

 

13. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s použitím alebo používaním erbu mesta 

musí obsahovať okrem identifikačných údajov žiadateľa aj účel, spôsob, miesto a dobu 

jeho používania. 

 

14. Primátor mesta rozhodne o udelení súhlasu alebo o zamietnutí žiadosti. Proti rozhodnutiu 

primátora nie je prípustné odvolanie, pretože sa jedná o rozhodnutie najvyššieho 

výkonného orgánu mesta vo veci jeho erbu. V tomto prípade sa nepoužije predpis 

o správnom konaní. 

 

§ 11 

Vlajka a zástava mesta 

 

1. Vlajka mesta vychádza z farieb erbu mesta a tvoria ju štyri pozdĺžne pruhy - čierny, žltý, 

zelený a biely, rovnakej šírky, umiestnené pod sebou. Podľa zásad mestskej vlajkovej 

knihy je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky. Pomer strán vlajky 

mesta je 2 : 3. Vlajka mesta sa môže používať aj ako zástava mesta. 

 

2. Mesto používa vlajku a zástavu mesta obvykle spoločne so štátnou vlajkou pri príležitosti 



štátnych sviatkov a dní významných pre štát. Mesto označuje vlajkou mesta budovu, ktorá 

je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť MsZ a úradnú miestnosť primátora mesta. 

 

3. Vlajkovú výzdobu mesta vykonávajú Technické služby mesta Stará Turá (TS). Výzvu na 

použitie vlajky vydáva : 

a) riaditeľ TS, jeho zástupca alebo zodpovedný zamestnanec, ak ide o štátny sviatok alebo 

výzvu príslušného ministerstva, 

b) MsÚ, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho významu. 

 

4. Ak sa pri výzdobe používa vlajka mesta i štátna vlajka Slovenskej republiky, ich 

umiestnenie upravuje osobitný zákon.  

 

5. Na vlajke mesta ani na stožiari sa neumiestňuje žiadna ozdoba, nápis, vyobrazenia, stuhy 

a pod.. Vlajka mesta sa môže používať iba čistá a nepoškodená. Vlajková výzdoba sa 

začína najneskôr o 18.00 hod. dňa prdchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa 

najneskôr o 10.00 hod. nasledujúceho dňa po slávnostnej udalosti. Ustanovenia týkajúce sa 

použitia vlajky sa týkajú aj použitia zástavy mesta. 

 

§ 12 

Pečať mesta 

 

1. Pečať mesta je okrúhla, v jej strede je vyobrazený erb mesta, pričom farby erbu môžu byť 

vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo erbu je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) 

MESTO STARÁ TURÁ. Priemer pečate mesta je 45 mm. 

 

2. Pečať mesta používa primátor mesta na originály listín majúci vzťah k mestu Stará Turá 

(ďakovné listy, udelenie čestného občianstva, iné významné skutočnosti miestneho 

významu písomne zachytené na pevnom podklade) a v prípadoch, v ktorých je použitie 

obvyklé. Pečať mesta uschováva  primátor mesta. 

 

§ 13 

Mestské insígnie 

 

1. Mestské insígnie môže používať primátor mesta pri spoločenských udalostiach miestneho 

významu, ako sú  najmä : 

a) slávnostné prijatie a uvítanie významných osobností, 

b) slávnostné prijatie a uvítanie zástupcov vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej 

republiky, iných zástupcov štátnych orgánov, ako aj predstaviteľov zahraničných vládnych 

a regionálnych delegácií, 

c) slávnostné prijatie a uvítanie zástupcov zahraničných zastupiteľských úradov, 

d) slávnostné prijatie a uvítanie delegácií družobného mesta, 

e) udelenie čestného občianstva mesta Stará Turá 

f) udelenie zlatých, strieborných a bronzových plakiet mesta Stará Turá, 

g) uvítanie novorodencov do života, 

h) zlaté svadby, 

i) rozlúčka s materskou školou, 

j) slávnostné prijatie jubilantov 70 a 80 ročných, 

k) slávnostné prijatie najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Turá, 

l) slávnostné prijatie dlhoročných darcov krvi, 

m) prijatie významných osobností mesta Stará Turá pri ich životnom jubileu. 



 

2. Mestské insígnie uschováva primátor mesta. 

 

§ 14 

Znelka mesta 

 

Znelkou mesta je skladba, ktorú schváli MsZ uznesením. Zároveň stanoví aj zásady jej 

používania. Jej slová a notový záznam sa po schválení stanú súčasťou tohoto štatútu.  

 

§ 15 

Čestné občianstvo 

 

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom a dlhodobo zaslúžili o rozvoj mesta 

a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov, ktorých pôsobenie v meste alebo v jeho 

prospech bolo citeľným prínosom v oblasti spoločenskej, kultúrnej, duchovnej, v oblasti 

spolunažívania obyvateľov mesta, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi výkonmi 

či dielami v oblasti vedy a techniky, umenia, športu a pod., môže MsZ udeliť „čestné 

občianstvo mesta Stará Turá“. 

2. Čestné občianstvo sa môže udeliť osobám s trvalým pobytom v meste a tiež žijúcim mimo 

mesta ale 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. 

Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom. Poctený 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. 

 

4. MsZ môže udelené čestné občianstvo odňať, ak sa dodatočne zistia skutočnosti, ktoré by 

bránili v udelení tejto pocty a v čase udelenia neboli známe, prípadne z iných závažných 

morálnych alebo iných dôvodov nie je osoba tejto pocty hodná. 

 

5. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelením nevzniká nárok na trvalý 

pobyt na území mesta. Čestné občianstvo je možné udeliť tej istej osobe iba jedenkrát. 

 

6. Návrh na udelenie čestného občianstva môže podať primátor mesta, jeho zástupca, poslanci 

MsZ, obyvatelia mesta s trvalým pobytom v meste, občianske združenia, vedecké, 

umelecké a ekonomické inštitúcie pôsobiace na území mesta. V návrhu navrhovateľ uvedie 

meno a priezvisko osoby navrhovanej na ocenenie a odôvodnenie návrhu. Návrhy na 

udelenie čestného občianstva predkladá zástupca primátora mesta na posúdenie MsZ.  

 

 

§ 16 

Cena primátora mesta 

 

 Primátor mesta môže oceniť svojou cenou činnosť osôb, ktoré vo svojom odbore prispeli 

výnimočným spôsobom k rozvoju, propagácii a reprezentácii mesta. Cenu primátora tvorí 

umelecké dielo s erbom mesta a nápisom „Cena primátora mesta Stará Turá“. Kandidátov 

na cenu vyberá primátor mesta na návrh niektorej z komisií MsZ. Cenu udeľuje primátor 

mesta slávnostným spôsobom. Nositeľ ocenenia sa zapisuje do pamätnej knihy mesta. 



 

 

§ 17 

Čestné pocty   

 

1. Čestnými poctami sú „Záštita mesta Stará Turá“ a "Záštita primátora mesta Stará Turá“. 

 

2. Mesto a primátor mesta udeľujú čestné pocty významným kultúrnym, vzdelávacím, 

športovým, charitatívnym a iným verejnoprospešným akciám, ktorých ciele sú v súlade so 

záujmami mesta, konaným prdovšetkým na jeho území a ktoré majú regionálny, 

nadregionálny alebo medzinárodný charakter. 

 

3. Usporiadateľovi akcie, nad ktorou prevzalo záštitu mesto alebo primátor mesta, môže byť 

po určenú dobu udelený súhlas k bezplatnému používaniu erbu mesta na propagačné 

a reprezentačné účely súvisiace s konanou akciou. 

 

4. Prevzatie záštity je čestnou poctou a nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné výhody, 

pokiaľ MsZ nerozhodne inak. O poskytnutí záštity mesta a záštity primátora mesta 

rozhoduje primátor mesta.  

  

 

Hlava V. 

 

§ 18 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 3/2018 (Štatút mesta Stará 

Turá), ktoré bolo schválené uznesením MsZ zo dňa 23.8.2018, vyvesené na úradnej tabuli 

mesta dňa 28.8.2018, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 12.9.2018. 

 

2. Týmto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá  č. 14/2012 o symboloch 

mesta Stará Turá a ich používaní, schválené MsZ dňa 21. 6. 2012, ktoré bolo zverejnené na 

úradnej tabuli dňa 25. 6. 2012 a nadobudlo účinnosť dňa 9. 7. 2012. 

 

3. Tento Štatút mesta Stará Turá nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

mestským zastupiteľstvom (24.1.2019). 

 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je príloha - vyobrazenie symbolov mesta.  

 

 

Stará Turá dňa 24.1.2019  

 

 

 

 

       PharmDr. Leopold Barszcz 

         primátor mesta Stará Turá 

 

 

     


