OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V OSTROVANOCH
vydáva v zmysle § 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 22 / 2003
o používaní a ochrane obecných symbolov a podmienkach udeľovania čestného
občianstva obce Ostrovany

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Symbolmi obce Ostrovany sú:
a) obecný erb
b) vlajka obce,
c) pečať obce.
2. Symboly starostu obce Ostrovany sú:
a) insígnie starostu,
b) štandarda starostu obce
Článok 2
Obecný erb
1. Obecný erb Ostrovan tvorí v modrom štíte na zelenej pažiti strieborný (biely) kôň s rovnakou
zbrojou.
2. Vyobrazenie obecného erbu je v prílohe č.1 tohto nariadenia.
3.
Článok 3
Vlajka obce Ostrovany
1.

2.

Vlajka obce Ostrovany pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6),
bielej (2/6), modrej (1/6) a zelenej (1/6). Vlajka má pomer strán 2/3 a je ukončená troma
cípmi alebo dvoma zástrihmi siahajúcim do tretiny jej listu.
Vyobrazenie vlajky obce je uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
Článok 4
Pečať obce Ostrovany

1.
2.
3.

Pečať obce Ostrovany tvorí obecný znak s kruhopisom * OBEC OSTROVANY*
Priemer pečate je 45 mm, 36 mm a 22 mm.
Pečať obce uschováva a jej použitie povoľuje starosta obce.
Vyobrazenie pečate obce je uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

Článok 5
Symboly starostu obce
Insígnie starostu obce sa skladajú z obecného znaku na stuhe vo farbách (modrá, biela, modrá,
zelená) obce.
Článok 6
Štandarda starostu obce Ostrovany
Štandarda starostu obce je vlajka štvorcového formátu s modro-bielo-modro-zeleným lemom, na
ktorej je umiestnený obsah obecného znaku.
Článok 7
Zásady používania symbolov obce Ostrovany
Obecný erb Ostrovan sú oprávnení používať:
a) starosta obce
b) orgány obecnej samosprávy - Obecné zastupiteľstvo a jeho výkonný orgán Obecný úrad,
c) organizácie riadené a spravované obcou
2.
Obecný erb sa používa na budovách, v ktorých majú sídlo orgány a organizácie obce
Ostrovany.
3.
Obecný erb sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo po
pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu.
4.
Budovy sa označujú obecným erbom , ktorý nesmie byť spojený s tabuľkou, na ktorej je
uvedený názov orgánu alebo organizácie.
5.
Obecný erb sa umiestňuje nad tabuľkou, na ktorej je uvedený názov orgánu alebo organizácie
oprávnenej ho používať.
6.
Za obecný erb sa považuje aj jeho jednofarebná napodobenina z kovu, keramiky alebo iného
materiálu, ak vyobrazenie zodpovedá vyobrazeniu obecného erbu.
7.
Iné organizácie a jednotliví občania môžu používať obecný erb, len ak im to povolí Obecné
zastupiteľstvo Ostrovany.
1.

Článok 8
1.
Obecná vlajka je pripevnená k žrdi.
2.
Obecnú vlajku používajú obecné orgány a organizácie.
3.
Ak sa vo výzdobe používa obecná vlajka a štátna vlajka SR, sú umiestnené v rovnakej výške
vedľa seba, pričom obecná vlajka sa umiestňuje vpravo z čelného pohľadu.
4.
Na obecnú vlajku sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod.
5.
Nesmie sa používať obecná vlajka poškodená, zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
6.
Obecná zástava je obecným symbolom, utvoreným podľa obecnej vlajky. Vzájomný pomer
šírky a dĺžky obecnej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky.
Článok 9
Pečať obce Ostrovany používa starosta obce a orgány obecnej samosprávy v bežnom
korešpondenčnom styku.

Článok 10
1.
a)
b)
c)
d)

Starosta obce používa insígnie v súlade so zákonným postavením obce, najmä pri:
oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov politického a verejného života štátu,
oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov iných štátov a miest,
oficiálnom prijatí vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov,
iných významných slávnostných príležitostiach.

Článok 11
Ochrana symbolov obce
1.
Symboly obce treba mať v rovnakej úcte a vážnosti, ako štátne symboly. Nesmú sa preto
používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem znevažovania symbolov
obce.
2.
Každé zneužitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie symbolov obce je
zakázané. Postih za porušovanie predpisov o ochrane obecných symbolov upravujú osobitné
predpisy.
3.
Na hromadnú výzdobu, rozmnožovanie a iné rozširovanie symbolov je potrebný súhlas
Obecného úradu.
4.
Symboly obce, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto nariadenia,
prikáže Obecný úrad odstrániť tomu, kto symboly používa. Rovnako sa postupuje v prípadoch, kde
sa predmety obsahujúce symboly obce vyrábajú bez potrebného súhlasu, napr. propagačné
prostriedky, suveníry, odznaky a pod.
Čestné občianstvo obce Ostrovany
Článok 12
Podmienky a spôsob udeľovania
1.
Čestné občianstvo obce Ostrovany (ďalej len „Čestné občianstvo obce“) možno udeliť
osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce, o jeho obyvateľstvo, o mier
a priateľstvo medzi národmi.
2.
Čestné občianstvo obce možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, za predpokladov
uvedených v predchádzajúcom odseku. Čestné občianstvo nezakladá štátne občianstvo.
3.
Čestné občianstvo obce udeľuje Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch z vlastného podnetu
alebo na návrh starostu obce.
4.
O udelení čestného občianstva obce sa vydáva listina, ktorú podpíše starosta obce.
Listina sa pečatí pečaťou obce. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie
je v jazyku pocteného, ak je ním cudzí štátny príslušník.
5.
Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa zásadne vykonáva na mimoriadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch. Čestný občan obce sa pri tejto príležitosti zapisuje
do Pamätnej knihy obce.
6.
Listiny udelených čestných občianstiev obce spravuje obecný úrad.

Článok 14
Zrušenie čestného občianstva obce
1.
2.
3.

Čestné občianstvo obce možno zrušiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
Čestné občianstvo obce možno zrušiť aj cudzím štátnym príslušníkom.
Čestné občianstvo obce zrušuje Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch z vlastného podnetu
alebo na návrh starostu obce.
Článok 15
Záverečné ustanovenia

1. O používaní obecných symbolov platia ustanovenia o používaní štátnych symbolov, pokiaľ toto
nariadenie neustanovuje inak.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa
3.7.2003 uznesením číslo 5 /2003 – B/2.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 19.7.2003.
.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto
VZN.

Ing. Cyril Revák v.r.
Starosta obce

