Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Ţeliezovce
č. 2 /2010
o udeľovaní ocenení mesta Ţeliezovce
Mestské zastupiteľstvo v Ţeliezovciach v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 45 ods. 2 Štatútu mesta
Ţeliezovce vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţeliezovce.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţeliezovce (ďalej len „nariadenia“)
je stanoviť podmienky a postup udeľovania, prípadne odobratia ocenení mesta Ţeliezovce,
ktoré sú vymedzené Štatútom mesta Ţeliezovce.

§2
Druhy ocenení
Samospráva mesta môţe udeliť tieto mestské ocenenia:
a)
b)
c)
d)

Čestné občianstvo mesta Ţeliezovce,
Cenu mesta Ţeliezovce – PRO URBE ŢELIEZOVCE (pre mesto Ţeliezovce),
Cenu primátora mesta Ţeliezovce,
Uznanie mesta Ţeliezovce: Čestné uznanie, Ďakovný list.

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY A SPÔSOB UDEĽOVANIA ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA

§3
Čestné občianstvo mesta Ţeliezovce
(1) Čestné občianstvo mesta Ţeliezovce sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúţili o rozvoj a zveľaďovanie mesta a ţivot jeho obyvateľov, o ochranu
záujmov mesta Ţeliezovce a šírenie jeho dobrého mena na domácej pôde i v zahraničí,
o rozvoj vzťahov medzi druţobnými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.
(2) Čestné občianstvo mesta Ţeliezovce sa môţe udeliť fyzickým osobám, občanom
Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom, najviac však jednej osobe
ročne.
(3) Čestné občianstvo mesta Ţeliezovce nezakladá inštitút štátneho občianstva.

(4) O udelení čestného občianstva rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Ţeliezovciach po
prerokovaní návrhov v rade úseku školstva a kultúry a v rade úseku organizačných vecí
s trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
(5) Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Ţeliezovce môţu predloţiť do 30. júna
v kalendárnom roku:
a) poslanci Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach,
b) rady úsekov Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach,
c) primátor mesta,
d) iné právnické a fyzické osoby,
e) občania mesta.
(6) Návrh podľa ods. 5 musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie,
zamestnanie, štátnu príslušnosť),
b) ţivotopis,
c) zdôvodnenie návrhu na udelenie čestného občianstva mesta Ţeliezovce
(podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti za ktorú je navrhované toto
ocenenie, popis dosiahnutých úspechov, rozpis udelených ocenení a
vyznamenaní),
d) autorizáciu návrhu
(meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu).
(7) Návrhy sa podávajú na sekretariát primátora mesta. Ak predloţený návrh nie je úplný,
sekretariát vyzve navrhovateľa o doplnenie návrhu v lehote 7 dní. Ak návrh nebude ani
v tejto lehote doplnený, bude sa povaţovať za nepredloţený.
(8) O udelení čestného občianstva mesta Ţeliezovce sa vydáva písomný doklad - listina.
Listina sa vyhotovuje na kvalitnom papieri a odovzdáva sa v puzdre. Jej grafická úprava
obsahuje farby a erb mesta. Listina obsahuje:
a) titul, meno a priezvisko oceneného,
b) text: Čestný občan Mesta Ţeliezovce,
c) stručné zdôvodnenie udelenia,
d) dátum udelenia,
e) podpis primátora,
f) odtlačok pečate mesta.
(9) Ak sa ocenenie udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotovuje
dvojjazyčne tak, ţe druhé vyhotovenie sa vydáva v jazyku pocteného.
(10) Súčasťou udelenia ocenenia je plaketa v kovovom prevedení pozlátené striebro
o priemere 60mm, hrúbky 3,5mm. Na líci je vyobrazený farebný plný erb mesta
Ţeliezovce s klenotom a prikrývadlami, heslo mesta, jeho kresba okolo erbu mesta. Na
rube je nápis: Čestný občan mesta Ţeliezovce – meno, priezvisko, titul, rok udelenia.
(11) Čestnému občanovi mesta Ţeliezovce sa odovzdáva finančný alebo vecný dar
v hodnote 165,- €.
(12) Udeľovanie čestného občianstva mesta Ţeliezovce sa vykonáva na slávnostnom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach, usporiadanom k príleţitosti
Mestských dní v Ţeliezovciach.
(13) Prevzatie ocenenia sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta Ţeliezovce a
podpisom ocenenej osoby pri tomto zápise.

(14) Čestný občan mesta Ţeliezovce nadobúda všetky práva obyvateľa mesta, okrem práva

byť zvolený do Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach, voliť orgány samosprávy mesta
a hlasovať o dôleţitých otázkach ţivota a rozvoja mesta. Zvláštnymi právami čestného
občana sú: zúčastniť sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným, byť
pozvaný na oficiálne slávnosti usporiadané mestom, byť prednostne prijatý orgánmi
mestskej samosprávy pri vybavovaní verejných alebo súkromných záleţitostí.

(15)
Čestné občianstvo mesta môţe zrušiť Mestské zastupiteľstvo v Ţeliezovciach
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov ak:
a) sa samotný ocenený vzdá čestného občianstva
b) čestný občan sa dopustí závaţného trestného činu alebo koná proti záujmom
mesta.

TRETIA HLAVA
PODMIENKY A SPÔSOB UDEĽOVANIA CENY PRO URBE ŢELIEZOVCE

§4
Cena Pro urbe Ţeliezovce
(1) Cena Pro urbe Ţeliezovce sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v práci jednotlivca
v prospech mesta,
b) činnosť fyzických a právnických osôb, ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí v oblasti vedeckej,
technickej, pedagogickej, výchovnej, zdravotníckej, umeleckej, publicistickej,
športovej a verejnoprospešnej,
c) činy osôb pri záchrane ľudských ţivotov a zdravia, majetku mesta a jeho
občanov,
d) činnosť osôb a organizácií pri záchrane a obnove kultúrnych pamiatok mesta.
(2) Cenu Pro urbe Ţeliezovce moţno udeliť fyzickým a právnickým osobám, kolektívom a
inštitúciám a v odôvodnených prípadoch aj cudzím štátnym príslušníkom, kolektívom,
inštitúciám prípadne mestám, avšak najviac 2 laureátom ročne.
(3) Výnimočne sa môţe ocenenie Pro urbe Ţeliezovce udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti
- in memoriam. Ocenenie v takomto prípade preberie najbliţší príbuzný oceneného.
(4) O udelení ceny Pro urbe Ţeliezovce rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Ţeliezovciach po
prerokovaní návrhov v rade úseku školstva a kultúry a v rade úseku organizačných vecí
s trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
(5) Návrh na udelenie ceny Pro urbe Ţeliezovce môţu predloţiť do 30. júna v kalendárnom
roku:
a) poslanci Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach,
b) rady úsekov Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach,
c) primátor mesta,
d) iné právnické a fyzické osoby,
e) občania mesta.

(6) Návrh podľa ods. 5 musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie,
zamestnanie, štátnu príslušnosť),
b) ţivotopis,
c) zdôvodnenie návrhu na udelenie ceny Pro urbe Ţeliezovce
(podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti za ktorú je navrhovaná táto cena,
popis dosiahnutých úspechov, rozpis udelených ocenení a vyznamenaní),
d) autorizáciu návrhu
(meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu).
(7) Návrhy sa podávajú na sekretariát primátora mesta. Ak predloţený návrh nie je úplný,
sekretariát vyzve navrhovateľa o doplnenie návrhu v lehote 7 dní. Ak návrh nebude ani
v tejto lehote doplnený, bude sa povaţovať za nepredloţený.
(8) O udelení ceny Pro urbe Ţeliezovce sa vydáva písomný doklad - listina. Listina sa
vyhotovuje na kvalitnom papieri a odovzdáva sa v puzdre. Jej grafická úprava obsahuje
farby a erb mesta. Listina obsahuje:
a) titul, meno a priezvisko oceneného,
b) text: Pro urbe Ţeliezovce,
c) stručné zdôvodnenie udelenia,
d) dátum udelenia,
e) podpis primátora,
f) odtlačok pečate mesta.
(9) Ak sa cena Pro urbe Ţeliezovce udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa
vyhotovuje dvojjazyčne tak, ţe druhé vyhotovenie sa vydáva v jazyku pocteného.
(10) Súčasťou udelenia ceny je plaketa v kovovom prevedení pozlátené striebro o priemere
60mm, hrúbky 3,5mm. Na líci je vyobrazený erb mesta Ţeliezovce s klenotom
a prikrývadlami, heslo mesta, jeho kresba okolo erbu mesta. Na rube plakety bude nápis
PRO URBE, rok udelenia a meno, priezvisko, titul, laureáta.
(11)

Ocenenému sa odovzdáva finančný alebo vecný dar v hodnote 130,- €.

(12) Odovzdanie ceny Pro urbe Ţeliezovce sa vykonáva na slávnostnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach, usporiadanom k príleţitosti Mestských dní v
Ţeliezovciach.
(13) Prevzatie ceny sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta Ţeliezovce a
podpisom ocenenej osoby pri tomto zápise.
ŠTRVTÁ HLAVA
PODMIENKY A SPÔSOB UDEĽOVANIA CENY PRIMÁTORA

§5
Cena primátora mesta Ţeliezovce
(1) Cena primátora mesta Ţeliezovce sa udeľuje za:
a) úspešnú a zásluţnú činnosť v prospech rozvoja mesta,
b) hodnotnú a príkladnú profesionálnu prácu,
c) za ľudské kvality a príkladnú profesionálnu prácu,

d) odbornú, humánnu a etickú účasť na šírení poznatkov vo sfére pôsobnosti.
(2) Cenu primátora mesta Ţeliezovce moţno udeliť fyzickým a právnickým osobám,
kolektívom a inštitúciám, avšak najviac 3 laureátom ročne.
(3) O udelení Ceny primátora mesta Ţeliezovce rozhoduje primátor mesta po prerokovaní
návrhov v rade úseku školstva a kultúra a v rade úseku organizačných vecí.
(4) Návrh na udelenie Ceny primátora Ţeliezovce môţu predloţiť do 30. júna v kalendárnom
roku:
a) poslanci Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach,
b) rady úsekov Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach,
c) primátor mesta,
d) iné právnické a fyzické osoby,
e) občania mesta.
(5) Návrh podľa ods. 4 musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie,
zamestnanie, štátnu príslušnosť),
b) ţivotopis,
c) zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny primátora
(podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti za ktorú je navrhovaná cena
primátora, popis dosiahnutých úspechov, rozpis udelených ocenení a
vyznamenaní),
d) autorizáciu návrhu
(meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu).
(6) Návrhy sa podávajú na sekretariát primátora mesta. Ak predloţený návrh nie je úplný,
sekretariát vyzve navrhovateľa o doplnenie návrhu v lehote 7 dní. Ak návrh nebude ani
v tejto lehote doplnený, bude sa povaţovať za nepredloţený.
(7) O udelení Ceny primátora mesta Ţeliezovce sa vydáva písomný doklad - listina. Listina sa
vyhotovuje na kvalitnom papieri a odovzdáva sa v puzdre. Jej grafická úprava obsahuje
farby a erb mesta. Listina obsahuje:
a) titul, meno a priezvisko oceneného,
b) text: Cena primátora mesta Ţeliezovce,
c) stručné zdôvodnenie udelenia,
d) dátum udelenia,
e) podpis primátora,
f) odtlačok pečate mesta.
(8) Súčasťou udelenia ceny je plaketa strieborná o priemere 60 mm, o hrúbke 3,5 mm. Na líci
s Erbom mesta Ţeliezovce s klenotom a prikrývadlami, heslo mesta, jeho kresba okolo
erbu mesta. Na rube plakety bude nápis: Cena primátora mesta, rok udelenia a meno,
priezvisko, titul laureáta.
(9) Ocenenému sa odovzdáva finančný alebo vecný dar v hodnote 100,- €.
(10) Odovzdanie Ceny primátora sa vykonáva na slávnostnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Ţeliezovciach, usporiadanom k príleţitosti Mestských dní v
Ţeliezovciach.
(11) Prevzatie ceny sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta Ţeliezovce a
podpisom ocenenej osoby pri tomto zápise.

PIATA HLAVA
PODMIENKY A SPÔSOB UDEĽOVANIA UZNANIA MESTA ŢELIEZOVCE

§6
Uznania mesta Ţeliezovce
(1) Primátor mesta môţe po prerokovaní v rade úseku školstva a kultúry a v rade úseku
organizačných vecí udeliť uznanie obyvateľom mesta, právnickým osobám, organizáciám,
spolkom a inštitúciám pôsobiacim na území mesta, poslancom mestského zastupiteľstva,
zamestnancom, ţiakom a študentom škôl mesta Ţeliezovce za významný podiel na rozvoji
mesta, na činnosti samosprávnych orgánov mesta, za pomoc mestu pri plnení jeho úloh a
za úspešné reprezentovanie mesta doma i v zahraničí. Uznanie mesta môţe byť:
a) Čestné uznanie mesta Ţeliezovce - Pamätný list
b) Ďakovný list mesta Ţeliezovce - Ďakovný list
(2) Čestné uznanie mesta Ţeliezovce – Pamätný list, udeľuje primátor za:
a) pedagogickú činnosť:
Udeľuje sa zamestnancom výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ktorí vo vyučovacovýchovnom procese a v oblasti jeho zabezpečenia dlhodobo (aspoň 10 rokov)
vykonávajú svedomitú prácu a v záujme výchovy, výučby a harmonického vývoja
osobnosti detí dosahujú významné výsledky a úspešnosť, a za hodnotnú publikačnú
činnosť v oblasti pedagogiky.
b) činnosť v oblasti športu:
Udeľuje sa osobám a spolkom, ktoré sa pričinili o šírenie športu, organizovanie
študentských, verejných športových podujatí a zaslúţili sa o zlepšenie fyzického
a zdravotného stavu obyvateľstva, ďalej získali hodnotné ocenenia v celoslovenskom
alebo v medzinárodnom športovom meradle, čím sa zaslúţili o šírenie dobrého mena
mesta Ţeliezoviec.
c) významné výsledky ţiakov a študentov:
Udeľuje sa ţiakom a študentom miestnych škôl za úspešné reprezentovanie mesta
v rôznych súťaţiach a olympiádach, ktorí získali uznaniu hodné ocenenia
v celoslovenských alebo v medzinárodných kolách, čím sa zaslúţili o šírenie dobrého
mena mesta Ţeliezovce.
d) činnosť v oblasti kultúry:
Udeľuje sa osobám, spolkom a kultúrnym organizáciám, ktoré dlhodobo dosahujú
vynikajúce výsledky v oblasti kultúry najmä v profesionálnej a amatérskej umeleckej
činnosti a svojou činnosťou sa zaslúţili o šírenie dobrého mena mesta Ţeliezovce.
e) činnosť verejne prospešnú:
Udeľuje sa zamestnancom mesta, mestských organizácií, poslancom Mestského
zastupiteľstva v Ţeliezovciach, členom rád úsekov mestského zastupiteľstva, ktorí vo
svojej odbornej oblasti dlhodobo (aspoň 10 rokov) vykonávajú svoju činnosť
odvedením vynikajúcej práce, dosahujú mimoriadne úspechy a výnimočným
spôsobom prispievajú k dobru a blahu mesta Ţeliezovce.
(3) Návrh na udelenie Čestného uznania mesta Ţeliezovce predkladajú:
a) za pedagogickú činnosť:
Riaditeľ školy (za stredné školy - gymnáziá, základné školy, špeciálnu základnú školu,
materské školy, základnú umeleckú školu), predseda školskej rady, členovia Mestskej
školskej rady v Ţeliezovciach, študentské parlamenty,

b) za činnosť v oblasti športu:
Predseda mestského športového klubu, pedagogickí pracovníci zodpovední za
športovú činnosť na miestnych školách, predsedovia a vedúci telovýchovných,
športových klubov,
c) za významné výsledky ţiakov a študentov:
Riaditeľ školy (za stredné školy - gymnáziá, základné školy, špeciálnu základnú školu,
materské školy, základnú umeleckú školu),
d) za činnosť v oblasti kultúry:
Vedúci a predsedovia kultúrnych organizácií a spolkov,
e) za činnosť verejne prospešnú:
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach, rady úsekov mestského
zastupiteľstva, prednosta mestského úradu, riaditelia mestských organizácií, občania
mesta Ţeliezovce.
(4) Návrh podľa ods. 3 musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného
(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, u
dospelých: povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, u ţiakov a študentov:
názov školy, ročník, meno a priezvisko pedagogického pracovníka)
b) zdôvodnenie návrhu na udelenie uznania
(podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti za ktorú je navrhované uznanie, u
športovcov, ţiakov a študentov: popis dosiahnutých úspechov - výsledkov,
rozpis udelených ocenení a vyznamenaní doma i v zahraničí)
c) autorizáciu návrhu
(meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu)
(5) Návrhy sa podávajú na sekretariát primátora mesta. termíny podania návrhov:
a) za pedagogickú činnosť do 10. februára kalendárneho roka.
b) za činnosti v oblasti športu, za významné výsledky ţiakov a študentov, za činnosť
v oblasti kultúry, za činnosť verejnoprospešnú do 30. júna kalendárneho roka.
Ak predloţený návrh nie je úplný, sekretariát vyzve navrhovateľa o doplnenie návrhu v
lehote 7 dní. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, bude sa povaţovať za
nepredloţený.
(6) Limity udeľovania Čestného uznania mesta Ţeliezovce:
a) za pedagogickú činnosť, najviac 6 v kalendárnom roku,
b) za činnosť v oblasti športu, najviac 5 v kalendárnom roku,
c) za významné výsledky ţiakov a študentov, najviac 5 v kalendárnom roku,
d) za činnosť v oblasti kultúry, najviac 3 v kalendárnom roku,
e) za činnosť verejnoprospešnú, najviac 3 v kalendárnom roku .
(7) O udelení uznania – Čestné uznanie mesta Ţeliezovce sa vydáva písomný doklad,
Pamätný list na kvalitnom papieri – formát A4. Jeho grafická úprava obsahuje farby a erb
mesta. Listina obsahuje:
a) titul, meno a priezvisko oceneného,
b) text: Pamätný list,
c) stručné zdôvodnenie udelenia,
d) dátum udelenia,
e) podpis primátora,
f) odtlačok pečate mesta.
(8) Čestným uznaním mesta Ţeliezovce sa odovzdáva vecný dar v hodnote do 33,- €.

(9) Ďakovný list mesta Ţeliezovce udeľuje primátor mesta po prerokovaní návrhov v rade
úseku školstva a kultúry a v rade úseku organizačných vecí a to fyzickým osobám, ktoré
vo svojej odbornej činnosti vykazujú mimoriadne vysoko kvalitné výsledky a študentom a
ţiakom miestnych škôl, ktorí so svojou činnosťou úspešne reprezentujú mesto doma i
v zahraničí. Ďakovný list môţe byť odovzdaný v spolupráci s inými inštitúciami a
organizáciami fungujúcimi na území mesta bez uvedenia limitu.
(10) Na podávanie návrhov na udelenie uznania Ďakovný list mesta Ţeliezovce sa
primerane vzťahujú ustanovenia ods. 2 aţ 8.
(11) O udelení uznania – Ďakovný list mesta Ţeliezovce sa vydáva písomný doklad,
Ďakovný list na kvalitnom papieri – formát A4. Jeho grafická úprava obsahuje farby a erb
mesta. Listina obsahuje:
a) titul, meno a priezvisko oceneného,
b) text: Ďakovný list,
c) stručné zdôvodnenie udelenia,
d) dátum udelenia,
e) podpis primátora,
f) odtlačok pečate mesta.
(12)

Ďakovným listom mesta Ţeliezovce sa odovzdáva vecný dar v hodnote do 16,- €.

(13) Odovzdanie uznaní mesta Ţeliezovce sa vykonáva obvykle na slávnostnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach, usporiadanom k príleţitosti Mestských dní
v Ţeliezovciach. Odovzdanie uznaní mesta Ţeliezovce sa môţe vykonať slávnostným
spôsobom aj pri významných jubileách, výročiach a dňoch právnických a fyzických osôb
počas beţného roka.
(14) Prevzatie uznaní mesta Ţeliezovce sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta
Ţeliezovce a podpisom preberajúcej osoby pri tomto zápise.
ŠIESTA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§7
Spoločné ustanovenia
(1) Udelenie ocenení mesta Ţeliezovce sa zverejňuje obvyklým spôsobom a v mesačníku
Ţeliezovský spravodajca – Zselízi Hírmondó po akte udeľovania.
(2) Ocenenia mesta Ţeliezovce sa nemusia udeľovať kaţdoročne.
(3) Ocenenie Pro urbe Ţeliezovce a Cena primátora mesta sa výnimočne môţe aj viackrát
udeliť tej istej osobe, najskôr však po uplynutí 5 rokov.
(4) S udelením Pro urbe Ţeliezovce, Ceny primátora mesta a mestských uznaní nevznikajú
drţiteľom osobitné práva a povinnosti.
(5) Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) poslanci Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach,
b) prednosta mestského úradu.

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2004 zo dňa 26. 2. 2004.

Ing. arch. Pavol Bakonyi

v.r.

primátor mesta

Schválené: Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 108/2010 zo dňa
24. júna 2010
Zverejnené po schválení: 30. 06. 2010
Právoplatné: 15. 06. 2010

