NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016
obce Bádice
O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA
OBCE BÁDICE, CENY OBCE BÁDICE, CENY STAROSTU OBCE BÁDICE.
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov obec Bádice vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie obce Bádice
o udeľovaní Čestného občianstva obce Bádice, Ceny obce
Bádice, Ceny starostu obce Bádice.
čl. 1
Predmet úpravy
1./ Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky pre udeľovanie Čestného občianstva obce
Bádice, Ceny obce Bádice, Ceny starostu obce.
čl. 2
Čestné občianstvo obce
1./ Čestné občianstvo ako najvyššie osobné vyznamenanie udelené obcou Bádice môže
obecné zastupiteľstvo ( ďalej len OZ ) udeliť osobám, ktoré sa vzlášť významným spôsobom,
alebo humánnymi činmi zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce a života jej obyvateľov, šírenie
jej dobrého mena doma aj v zahraničí, alebo ako prejav úcty významným predstaviteľom
politiky, vedy a kultúry, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vzájomných vzťahov.
2./ Čestné občianstvo môže byť udelené občanom obce Bádice, občanom iných obcí a miest
Slovenskej republiky, cudzím štátnym príslušníkom a to aj in memoriam.
3./ Čestné občianstvo je čestným ocenením a jeho udelenie nezakladá trvalý pobyt v obci
Bádice.
4./ Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve obce Bádice v rozsahu platných
právnych predpisov ( zákon č. 369/1990 Zb )
5./ Návrhy na udelenie čestného občianstva môžu podať starostovi obce :
-

poslanci OZ
obyvatelia obce
politické strany a hnutia
občianske združenia
iné právnické osoby pôsobiace na území obce s trvalým pobytom obce

V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko navrhovanej osoby a odôvodnenie.
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6./ O udelení čestného občianstva rozhoduje OZ 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
7./ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listina sa
pečatí pečaťou s erbom obce Bádice. Ak je poctený cudzí štátny príslušník , vydáva sa táto
listina aj v rodnom jazyku pocteného, prípadne v niektorom svetovom jazyku.
8./ Odovzdávanie listiny o čestnom občianstve obce sa vykonáva slávnostným spôsobom na
mimoriadnom slávnostnom zasadnutí OZ. Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do
Pamätnej knihy obce.
Ak sa čestné občianstvo udeľuje in memoriam, listinu prevezmú najbližší príbuzní alebo
inštitúcia, ktorú kandidát reprezentoval.
9./ OZ môže čestné občianstvo odňať hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých poslancov ak osoba ,
ktorej bolo čestné občianstvo udelené, bola odsúdená za závažný úmyselný trestný čin alebo
ak sa dôvody, pre ktoré jej bolo čestné občianstvo udelené sa neskôr ukáže ako nepravdivé,
prípadne z iných vážnych dôvodov.
čl. 3
Cena obce
1./ OZ môže udeliť Cenu obce osobám aj in memoriam alebo kolektívom za :
a) vynikajúce
tvorivé
výkony a významné
výsledky vo vedeckej, technickej,
umeleckej,
športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosťou, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
obce,
jej propagáciou doma aj v zahraničí,
c) záchranou ľudských životov a majetku obce a jej občanov.
2./ Cenu obce možno udeliť občanom obce, občanom iných obcí a miest Slovenskej
republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom.
3./ Návrhy na udelenie Ceny obce môžu podať starostovi obce :
- poslanci OZ
- obyvatelia obce
- politické strany a hnutia
- občianske združenia
- iné právnické osoby pôsobiace na území obce s trvalým pobytom obce
V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko navrhovanej osoby alebo kolektívu, mená
všetkých jeho členov, vrátane vedúceho a odôvodnenie.
4./ O udelení Ceny obce rozhoduje OZ 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
5./ Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce . Cenu obce možno udeliť spravidla raz za rok.
6./ Cenu obce odovzdáva pri slávnostných príležitostiach starosta obce .
7./ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi aj in memoriam, cenu v tomto prípade
preberá najbližší príbuzný pocteného.
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8./ O udelení ceny obce sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listina sa pečatí pečaťou
s erbom obce. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu v jazyku
pocteného alebo v niektorom svetovom jazyku.
čl. 4
Cena starostu obce
1./ Starosta udeľuje Cenu starostu občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
obce, za dosiahnutie pozoruhodného športového, prípadne iného výkonu, reprezentujúceho
obec. Cena sa odovzdáva pri rôznych spoločenských príležitostiach.
2./ O udelení Ceny starostu obce rozhoduje výlučne starosta obce.
3./ Návrh na udelenie Ceny starostu môžu podať starostovi obce :
-

poslanci OZ
obyvatelia obce
politické strany a hnutia
občianske združenia
iné právnické osoby pôsobiace na území obce s trvalým pobytom obce

V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko navrhovanej osoby alebo kolektívu, mená
všetkých jeho členov, vrátane vedúceho a odôvodnenie.
4./ Cenu starostu tvorí vecný dar v hodnote do 50,- € a listina o udelení Ceny starostu. Listinu
podpisuje starosta obce.
5./ Cenu udeľuje starosta obce slávnostným spôsobom pri rôznych spoločenských
príležitostiach.
Všeobecne záväzné nariadenie schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bádice dňa
....................................

Mgr. Július Gál
starosta obce

