
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 
o udelení čestného ob čianstva Mesta Komárno  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR 

číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 37 ods. 5 Štatútu mesta Komárno, v záujme 
upresnenia podmienok k udeľovaniu čestného občianstva sa uznieslo na tomto Všeobecne 
záväznom nariadení mesta Komárno. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky a spôsob 

udeľovania čestného občianstva Mesta Komárno (ďalej len „mesto“). 
 

§ 2 
Podmienky ude ľovania 

 
Čestné občianstvo sa udeľuje významným osobnostiam, žijúcim mimo Komárna (ktorí 

nie sú obyvateľmi mesta), ktorí sa dlhodobo a mimoriadne zaslúžili o rozvoj, zveľaďovanie 
mesta, na ochrane jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete. 
 

§ 3 
Spôsob ude ľovania 

 
(1) Udelenie čestného občianstva mesta môžu navrhnúť primátor mesta, poslanci a odborné 

komisie mestského zastupiteľstva, aj občania mesta. Písomný návrh s odôvodnením je 
možné predložiť do 28. februára v roku, v ktorom sa má o udelení čestného občianstva 
rozhodnúť.  

 
(2) O udelení čestného občianstva mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo po prejednaní 

v odborných komisiách a rade mestského zastupiteľstva 3/5 väčšinou hlasov všetkých 
poslancov. 

  
§ 4 

Listina o udelení čestného ob čianstva 
 

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina. Listina sa vyhotovuje na kvalitnom 
prírodnom papieri. Jej grafická úprava obsahuje farby a erb mesta. Text sa vypisuje ručne 
tušom. V texte sú uvedené zásluhy občana a práva čestného občana. Listina má byť opatrená 
pečaťou (z vosku) mesta a podpisom primátora. Listina sa vyhotovuje dvojjazyčne v jazyku 
slovenskom a v jazyku národnosti oceneného. Listina sa umiestňuje v puzdre bordovej farby. 
 

§ 5 
Legitimácia o udelení čestného ob čianstva 

 
Čestnému občanovi mesta sa odovzdáva legitimácia, potvrdzujúca udelenie čestného 

občianstva. Na titulnej strane legitimácie je vytlačený erb Komárna a text:  
Čestný občan mesta Komárna 

Na prvej strane má byť uvedené meno a bydlisko čestného občana, jeho dátum 
narodenia a dátum udelenia čestného občianstva, potvrdené pečiatkou mesta a podpisom 
primátora. Na druhej strane sú vytlačené práva čestného občana. 
 
 

§ 6 
Vecný dar k udeleniu čestného ob čianstva 

 



Čestnému občanovi k listine a legitimácií sa odovzdáva symbolický kľúč mesta (z kovu), 
umiestnený v puzdre bordovej farby. 
 

§ 7 
Práva čestného ob čana 

 
Čestný občan mesta Komárno nadobúda všetky práva obyvateľa mesta, okrem práva 

byť zvolený do mestského zastupiteľstva, voliť orgány samosprávy mesta a hlasovať o 
dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum). 
 

§ 8 
Zvláštne práva čestného ob čana 

 
Zvláštnymi právami čestného občana sú: 
- zúčastniť sa zasadnutí mestskej samosprávy s hlasom poradným, 
- byť pozvaný na oficiálne slávnosti usporiadané mestom, 
- byť prednostne prijatý orgánmi mestskej samosprávy pri vybavovaní verejných alebo 

súkromných záležitostí, 
- v prípade úmrtia - ak to predtým sám alebo jeho rodina žiada - zdarma čestné miesto v 

cintoríne mesta. 
 

§ 9 
Odovzdávanie insígnií čestného ob čianstva 

 
Listina, legitimácia a symbolický kľúč sa odovzdáva čestnému občanovi na slávnostnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva, usporiadanom k príležitosti Komárňanských dní. 
 

§ 10 
Zverejnenie udelenia čestného ob čianstva 

 
Udelenie čestného občianstva sa zverejní prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov po akte udeľovania. 
 

§ 11   
Zrušenie udelenia čestného ob čianstva 

 
Čestné občianstvo mesta môže zrušiť mestské zastupiteľstvo 3/5-ovou väčšinou hlasov 

všetkých poslancov v tom prípade: 
-  ak sa samotný ocenený vzdá čestného občianstva, 
-  ak čestný občan sa dopustí závažného trestného činu alebo koná proti záujmom mesta. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003. 
 
(2) Zrušuje sa VZN číslo 8/1995 o udelení čestného občianstva mesta Komárno v znení VZN 

číslo 12/1996. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004. 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  


