MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 8/2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 28.6.2016
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 10.6.2016
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 29.6.2016
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 14.7.2016

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 v spojení s § 1b zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 8/2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
používania symbolov mesta Dunajská Streda (ďalej len „symboly mesta“) právnickými
osobami zriadenými alebo založenými mestom Dunajská Streda a inými právnickými
osobami a fyzickými osobami.
(2) Symboly mesta, ich opis a záväzné vyobrazenie, ich používanie orgánmi mesta upravuje
Štatút mesta Dunajská Streda.
§2
Používania symbolov mesta
(1) Právnické osoby zriadené alebo založené mestom Dunajská Streda, iné právnické osoby
a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta Dunajská Streda.1)
(2) Písomná žiadosť o súhlas k používaniu symbolov mesta má obsahovať: meno
a priezvisko, názov, obchodné meno žiadateľa, adresu sídla alebo miesta podnikania
žiadateľa, účel, spôsob, prípadne miesto umiestnenia, dobu používania symbolov mesta.
(3) Na udelenie súhlasu k používaniu symbolov mesta nie je právny nárok.
(4) V súhlase mesta k používaniu symbolov mesta sa určí najmä spôsob, účel, rozsah, doba
používania.
1) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

§3
Sankcie
(1) Priestupky porušenia tohto nariadenia fyzickou osobou prejednáva mesto v blokovom
konaní podľa osobitného predpisu.2)
(2) Za správny delikt porušenia tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom uloží mesto pokutu podľa osobitného predpisu.3)
2) zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

§4
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej
tabuli mesta.
V Dunajskej Strede, 29. júna 2016
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

