VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 19/1995

O SYMBOLOCH OBCE, UDEĽOVANÍ
VEREJNÝCH UZNANÍ A ODMIEN
V OBCI ŠTRBA

VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 27.7. 1998, uz.č. 163/98 a.) s účinnosťou od
15.8. 1998. VZN bolo novelizované Dodatkom č. 1/2008 k VZN č. 19/1995 schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Štrbe dňa 27.10. 2008 s účinnosťou od 1.1. 2009, Dodatkom č. 2/2011
k VZN č. 19/1995 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 5.12. 2011, uz. č. 138/011 b.)
s účinnosťou od 15.12. 2011.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na základe § 11, písm. k, zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 273/1996 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní v znení zákona NR SR č. 240/1994 Z.z. v y d á v a toto všeobecne záväzné
nariadenie

PRVÁ ČASŤ
SYMBOLY OBCE
Článok 1
Symboly obce
Obecnými symbolmi sú:
a) Erb obce Štrba
b) Zástava obce Štrba
c) Pečať obce Štrba

Článok 2
Erb obce Štrba
1. Erb obce Štrba tvorí v červenom štíte nad tromi zlatými hviezdami
strieborné rameno v striebornom, zlato lemovanom rukáve, držiace
súčasne zlatý ondrejský i zlatý latinský kríž.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Štrba tvorí prílohu, ktorú
vypracovala Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR, odbor
archívnictva, PhDr. Ladislav Vrtieľ a je evidovaná na Obecnom úrade
v Štrbe pod č. 1/95.
a.) Heradlická komisia MV SR zapísala erb miestnej časti Tatranská Štrba
v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou T133/2008.
b.) Heradlická komisia MV SR zapísala erb miestnej časti Štrbské Pleso
v Heradlickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou
S-385/2008.
3. Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu obce,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Štrba, ceny obce Štrba
a uznania obce Štrba,

na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
na označenie katastrálneho územia obce,
v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
na preukazoch poslancov a pracovníkov obce,
na zastávkach SAD
na propagačných materiáloch o obci (pohľadnice, kalendáre a pod.)
Erb miestnej časti Tatranská Štrba a Štrbské Pleso sa používa:
a.) na budovách, kde má sídlo obecný úrad – vys.pracovisko
b.) na označenie katastrálneho územia obce,
c.) na zastávkach SAD
d.) na propagačných materiáloch o miestnych častiach
5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia,
uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité
skutočnosti alebo oprávnenia.
6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá
fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý kto
neoprávnene alebo nesprávne používa erb je povinný na výzvu ho
odstrániť alebo upraviť.
Za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu môže určiť obec výšku
poplatku alebo sankcie.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
4.

Článok 3
Zástava obce
1. Zástava obce Štrba je červená so žltým bielo lemovaným ondrejským
krížom. Zástava má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu zástavy.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Štrba tvorí prílohu, ktorú
vypracovala Heraldická komisia SR, odbor archívnictva, PhDr. Ladislav
Vrteľ a je evidovaná na Obecnom úrade v Štrbe pod č. 1/95.
3.
Zástavu obce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri
slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho
charakteru a to vyvesením na budovách v ktorých sídlia, prípadne
v miestnostiach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
4. Zástava sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5. Ak sa pri výzdobe používa súčasne obecná zástava a štátna vlajka SR sú
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je
umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje
a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú pracovníci obce.
7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržané nasledovné
pravidlá:
a/ zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa
zväzovať do ružice
b/ na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo
odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá
tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
9. Vlajka obce Štrba má rovnakú kompozíciu a používa sa tak ako zástava
obce.
Článok 4
Pečať obce
1. Pečať obce je okrúhla a tvorí ju erb obce Štrba s kruhopisom „OBEC
ŠTRBA“. Pečať má priemer 35 mm.
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie
štátneho občianstva, pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
Pečať uchováva starosta obce.
3. Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky s obecným symbolom,
pričom stred ostáva nezmenený, mení sa iba kruhopis, ktorý môže znieť:
.ŠTRBA.STAROSTA., .ŠTRBA.OBECNÝ ÚRAD.,
.ŠTRBA.OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO.

DRUHÁ ČASŤ
ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY
Článok 5
Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a/ čestné občianstvo obce Štrba
b/ cenu obce Štrba
c/ cenu starostu obce Štrba
d/ odmeny

Článok 6
Čestné občianstvo obce Štrba
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo
svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti môže obecné
zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Štrba.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla
na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé
vyhotovenie je v jazyku pocteného.
4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na
mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri
tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej
knihy.
5. Obecný úrad vedie evidenciu udelenia čestného občianstva.

Článok 7
Cena obce
1. Cena obce Štrba sa udeľuje za:
a/ vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej oblasti.
b/ činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky
a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí
c/ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej
občanov
2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať
poslanci, starosta obce, prípadne občania obce. Návrhy ceny musia byť
riadne odôvodnené.
3. Cenu obce Štrba tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena do výšky
1 000,- eur. Pri udeľovaní ceny je zohľadnená dĺžka rokov pôsobenia
oceneného pri rozvoji obce.
4. Cenu obce Štrba slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce pri
významných výročiach obce a iných slávnostných udalostiach.

5. Cena obce Štrba sa udeľuje podľa potreby.
6. Cena obce Štrba sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr
však po uplynutí 5 rokov.
7. Výnimočne sa môže udeliť cena jednotlivcovi i po jeho smrti – in
memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdáva rodinným príslušným
pocteného.
8. Evidencia sa vedie v pamätnej knihe, ktorá má obsahovať mená a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre
ktoré boli jednotlivým osobám udelené.
Článok 8
Cena starostu obce
1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech obce.
2. Cenu starostu obce Štrba tvorí finančná odmena alebo vecný dar
v hodnote podľa uváženia starostu obce. Pri udeľovaní ceny je
zohľadnená dĺžka rokov pôsobenia oceneného pri rozvoji obce, najviac vo
výške 500,- eur.
3. Cena starostu obce sa udeľuje podľa potreby.
4. Evidencia sa vedie v pamätnej knihe, ktorá má obsahovať mená a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre
ktoré boli jednotlivým osobám udelené.
Článok 9
Odmeny
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu môže udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom
obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy
a významný podiel na rozvoji obce.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie obce Štrba je v súlade so Štatútom obce,
ktorý je základnou organizačnou právnou normou a ktorého úplné znenie
bolo schválené dňa 06.09.1996
2. Zmeny a a doplnky všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v Štrbe.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 27.07.1998 uznesením č. 163/98 a).
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli
v obci Štrba a miestnej časti Tatranská Štrba v dňoch od 01.08.1998 –
15.08.1998 a účinnosť nadobúda dňom 15.08.1998.
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 19/1995 schválilo OZ v Štrbe, dňa 11. 3. 2008, uz.
č. 265/2008. Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 19/1995 schválilo OcZ v Štrbe
dňa 5.12. 2011, uz.č. 138/2011b.) s účinnosťou od 15.12. 2011.

Michal S ý k o r a
starosta obce

