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Obec HUNCOVCE
VZN O PODROBNOSTIACH VEREJNÉHO OCEŇOVANIA V OBCI

Obec Huncovce, v súlade s ustanoveniami §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 6/2020
O PODROBNOSTIACH VEREJNÉHO OCEŇOVANIA V OBCI

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) upravuje podmienky
a postup pri udeľovaní verejných ocenení orgánmi obce Huncovce.

§2
Základné ustanovenia

1

(1)

Verejné ocenenia udeľujú orgány obce Huncovce pri výkone samosprávy.

(2)

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo obce“) udeľuje
verejné ocenenia: 1
a) Čestné občianstvo obce Huncovce,
b) Cena obce Huncovce.

(3)

Starosta obce Huncovce (ďalej aj „starosta obce“) udeľuje verejné ocenenie: Cena
starostu obce Huncovce.

(4)

Verejné ocenenia sú morálnym uznaním a v odôvodnených prípadoch ich možno udeliť
aj in memoriam.

(5)

S udelením verejného ocenenia nevznikajú ich držiteľom osobitné práva, ani povinnosti.

§11 odsek 4 písmeno o) zákona o obecnom zriadení
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ČLÁNOK II.

UDEĽOVANIE VEREJNÝCH OCENENÍ
§3
Čestné občianstvo obce
(1)

Čestné občianstvo obce Huncovce (ďalej aj „Čestné občianstvo obce“) je možné udeliť
fyzickej osobe, ktorá je bezúhonná a ktorá sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžila
o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete,
alebo ktorá obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

(2)

Čestné občianstvo obce je možné udeliť aj fyzickej osobe, ktorá sa dlhodobo nezdržiava
na území obce, ale žila na území obce, alebo má k obci inú väzbu.

(3)

Čestné občianstvo obce je možné udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. Udelenie
Čestného občianstva obce nezakladá právo na udelenie štátneho občianstva SR.

(4)

Súčasťou udelenia Čestného občianstva obce je listina o udelení Čestného občianstva
opatrená pečaťou obce a dar.

§4
Cena obce
(1)

Cenu obce Huncovce (ďalej aj „Cena obce“) je možné udeliť osobe za vynikajúce
tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej
a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričiní
o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí, alebo aj za
činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej obyvateľov.

(2)

Cenu obce je možné udeliť:
a) jednotlivcovi – fyzickej osobe,
b) kolektívu (nemusí byť právnická osoba).

(3)

Súčasťou udelenia Ceny obce je plaketa a finančná odmena, alebo dar.

§5
Cena starostu obce
(1)

Cenu starostu obce Huncovce (ďalej aj „Cena starostu obce“) je možné udeliť osobe za
aktívnu prácu v orgánoch samosprávy obce v minulosti, za významný podiel na rozvoji
obce, alebo aj za záslužnú činnosť v prospech obce.
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(2)

Cenu obce je možné udeliť:
a) jednotlivcovi – fyzickej osobe,
b) kolektívu (nemusí byť právnická osoba).

(3)

Súčasťou udelenia Ceny starostu obce je plaketa a finančná odmena, alebo dar.

§6
Navrhovanie na udelenie verejného ocenenia
(1)

Návrh na udelenie verejného ocenenia môže podať starosta obce, poslanec obecného
zastupiteľstva obce, iná fyzická osoba, alebo reprezentanti spoločenských, vedeckých,
športových, kultúrnych a obdobných organizácií a inštitúcií (ďalej aj „navrhovateľ“).

(2)

Návrh na udelenie verejného ocenenia podá navrhovateľ obci písomne prostredníctvom
podateľne obecného úradu obce, alebo prostredníctvom elektronickej schránky obce.

(3)

Návrh na udelenie verejného ocenenia obsahuje:
a) meno, priezvisko osoby navrhovanej na udelenie verejného ocenenia,
b) odôvodnenie, na základe ktorého je fyzická osoba navrhovaná na udelenie verejného
ocenenia, konkrétny dopad na rozvoj a zveľadenie obce, konkrétna udalosť, alebo
počin, ktorým navrhovaná osoba obohatila ľudské poznanie, alebo prispela k rozvoju,
alebo pomoci obci.

§7
Rozhodovanie o udelení verejného ocenenia
(1)

Návrh na udelenie verejného ocenenia, ktorého udelenie je vo výhradnej kompetencii
obecného zastupiteľstva obce, prerokuje obecné zastupiteľstvo obce ako samostatný bod
programu na svojom zasadnutí. Prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce obecné zastupiteľstvo obce schváli
návrh na udelenie verejného ocenenia.

(2)

Súčasťou uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým schváli udelenie verejného ocenenia
je aj odsúhlasenie výšky finančnej odmeny, alebo výšky finančných prostriedkov
určených na zakúpenie daru, ak sú súčasťou verejného ocenenia. O dare rozhoduje
starosta obce.

(3)

O každom návrhu na udelenie verejného ocenenia sa hlasuje samostatne.

(4)

O návrhu verejného ocenenia, ktorého udelenie je v kompetencii starostu obce, rozhoduje
starosta obce. O udelení verejného ocenenia môže starosta obce rozhodnúť aj bez návrhu,
na základe vlastného uváženia.
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(5)

Starosta obce rozhoduje aj o výške finančnej odmeny, alebo výške finančných
prostriedkov na zakúpenie daru, ak sú súčasťou verejného ocenenia, ktorého udelenie je
v jeho kompetencii.

§8
Odovzdávanie verejného ocenenia
(1)

Verejné ocenenie je držiteľovi odovzdané osobne, na slávnostnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva obce, alebo pri iných významných príležitostiach obce, alebo sviatkoch
obce.

(2)

Starosta obce pozve kandidáta na verejné ocenenie na jeho prevzatie. Držiteľ verejného
ocenenia prejaví svoj súhlas s udelením verejného ocenenia jeho prevzatím a podpisom
v obecnej kronike.

(3)

Verejné ocenenie udelené in memoriam prevezme blízka osoba 2 oceneného. Dar, ani
finančná odmena sa pri udeľovaní verejného ocenenia in memoriam neodovzdáva.

§9
Listiny, plakety, medaile

2

(1)

Grafické vyobrazenie jednotlivých listín pre verejné ocenenia a grafické vyobrazenie
plakiet a medailí vrátane manuálu ich materiálovej výroby a obalu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo obce prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce.

(2)

Manuál grafického vyobrazenia jednotlivých listín pre verejné ocenenia a grafické
vyobrazenie plakiet a medailí vrátane manuálu ich materiálovej výroby a obalu uchováva
starosta obce. Starosta obce zároveň dbá na dodržiavanie príslušného manuálu.

(3)

Grafické vyobrazenie jednotlivých listín pre verejné ocenenia a grafické vyobrazenie
plakiet a medailí je možné meniť prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce.

(4)

Listiny, plakety a medaile môžu byť vyhotovené aj dvojjazyčne, ak je držiteľom
verejného ocenenia cudzí štátny príslušník. Druhým jazykom je štátny jazyk držiteľa
verejného ocenenia, alebo iný svetový jazyk

(5)

Listiny o verejnom ocenení podpisuje starosta obce.

§116, §117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
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§10
Odňatie verejného ocenenia
(1)

Obecné zastupiteľstvo obce, alebo starosta obce môžu udelené verejné ocenenie odňať,
ak:
a) držiteľ udeleného verejného ocenenia bol odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) držiteľ udeleného verejného ocenenia sa dopustil skutku, ktorý je v rozpore so
záujmami obce, jej obyvateľov, alebo odporuje všeobecne platným normám spolužitia,
c) sa dodatočne zistí, že verejné ocenenie bolo udelené nezaslúžene.

(2)

Odňatie verejného ocenenia, ktorého udelenie je vo výhradnej kompetencii obecného
zastupiteľstva obce, schváli obecné zastupiteľstvo obce prijatím uznesenia o odňatí
verejného ocenenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva obce.

(3)

O odňatí verejného ocenenia, ktorého udelenie je v kompetencii starostu obce, rozhoduje
starosta obce.

(4)

Starosta obce vyzve držiteľa verejného ocenenia na vrátanie verejného ocenenia. Držiteľ
verejného ocenenia na základe výzvy vráti verejné ocenenie tak, že vráti listinu, plaketu,
alebo medailu, patriace k verejnému oceneniu. Vrátenie daru a finančnej odmeny je
dobrovoľné.

ČLÁNOK III.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§11
Spoločné ustanovenia
(1)

Dokumentácia verejných ocenení je súčasťou registratúry obce.

(2)

Verejné ocenenia je možné pri jednej príležitosti udeliť aj viacerým jednotlivcom, alebo
kolektívom.

§12
Záverečné ustanovenia
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Huncovce na svojom zasadnutí dňa 29. 10. 2020.
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§13
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa 4. 11. 2020.

§14
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

________________________
Ing. Peter Majerčák
starosta obce
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