VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2010

o udeľovaní verejných uznaní a ocenení v obci Brezov

Obecné zastupiteľstvo v Brezove v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre ocenenie práce fyzických a právnických osôb, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a dobré meno obce

vydáva

pre obec Brezov toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie):

Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Brezove dňa 12. apríla 2010 uznesením č. 2/2010 ako
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010

Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., zákona. č. 369/1990 Zb. zverejnený na
úradnej tabuli v obci od 23.03.2010 do 12.04.2010
Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo podľa § 6, ods.8., zák.č.369/90 Zb. vyvesené na úradnej tabuli v obci
dňa 13.04.2010 a zvesené dňa 29.04.2010

Účinnosť nadobudlo dňa 30.04.2010

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Brezove pre ocenenie práce fyzických a právnických osôb, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno obce môže udeliť tieto verejné uznania a
ocenenia:
1. Čestné občianstvo obce Brezov
2. Cena obce Brezov
3. Cena starostu obce Brezov
4. Iné vyznamenania
Článok 2
Čestné občianstvo obce Brezov
1. Čestné občianstvo obce Brezov ako najvyššie vyznamenanie obce Brezov môže obecné zastupiteľstvo udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo
kultúrny rozvoj obce a jej zveľadenie, ochranu jej záujmov, jej propagáciu a šírenie dobrého mena doma
a vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti.
2. Návrh na udelenie čestného občianstva môžu predkladať poslanci obecného zastupiteľstva a starosta
obce. V písomnom návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko, prípadne titul navrhovanej osoby
a odôvodnenie návrhu na udelenie čestného občianstva.
3. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
4. Čestné občianstvo môže byť udelené len osobám, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci, ale na jeho území
pôsobia alebo pôsobili. Čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
5. Udelenie čestného občianstva musí byť aktuálne, to značí, že v obci musia ešte žiť pamätníci na pocteného.
6. Čestné občianstvo je možné výnimočne udeliť aj in memoriam. V takomto prípade sa čestné občianstvo odovzdá rodinnému príslušníkovi oceneného.
7. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listina obsahuje: erb
obce, meno oceneného, stručné zdôvodnenie udelenia čestného občianstva, resp. stručnú charakteristiku
osoby oceneného, jeho diela, činu, výkonu a pod., dátum udelenia čestného občianstva a pečiatku obce.
Ak je ocenený cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť aj v jazyku oceneného, prípadne v niektorom svetovom jazyku.
8. Odovzdanie listiny o čestnom občianstve sa vykoná na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
9. Pri udelení čestného občianstva sa prevedie zápis do pamätnej knihy obce s hlavnými údajmi o ocenenom, dátumom udelenia, stručným zdôvodnením udelenia a podpisom oceneného.
10. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelenie nezakladá trvalý pobyt v obci
Brezov, ani štátne občianstvo (v prípade cudzieho štátneho príslušníka).
11. Evidenciu o predložených návrhoch a udelených čestných občianstvách ako aj ostatnú administratívu s nimi spojenú zabezpečuje Obecný úrad v Brezove.
12. Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých
poslancov, ak zo závažných dôvodov čestný občan nie je hodný tejto pocty alebo u koho dodatočne
vyjdú najavo skutočnosti, na základe ktorých by k udeleniu čestného občianstva nedošlo.
13. Odmietnutie ocenenia vylučuje jeho prípadné opätovné udelenie.
Článok 3
Cena obce Brezov
1. Cena obce Brezov sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám a kolektívom najmä za:
a) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj obce Brezov, o jej propagáciu doma i v zahraničí,
b) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov,
c) činnosť osôb a organizácií pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok obce,

d) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a
verejnoprospešnej činnosti,
2. Návrhy na udelenie Ceny obce Brezov môžu predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce, organizácie a inštitúcie pôsobiace na území obce a obyvatelia obce. V písomnom návrhu musí byť
uvedené meno, priezvisko, prípadne titul navrhovanej osoby alebo kolektívu so stručnou charakteristikou navrhovanej osoby alebo kolektívu a riadnym odôvodnením.
3. O udelení ceny obce sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listina obsahuje: erb obce,
meno oceneného, stručné zdôvodnenie udelenia ocenenia, dátum udelenia a pečiatku obce. K cene obce
sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom sa uvedie meno, adresa, rodné číslo, dátum
udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
4. Súčasťou ceny je vecný dar v hodnote, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo.
5. Výnimočne sa môže Cena obce Brezov udeliť jednotlivcovi aj in memoriam. V takomto prípade cenu preberá rodinný príslušník oceneného.
6. Poradným orgánom na posúdenie návrhov na udelenie ceny obce je odborná komisia navrhnutá starostom obce a schválená obecným zastupiteľstvom.
7. O udelení Ceny obce Brezov rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
8. Odovzdanie listiny o udelení Ceny obce Brezov sa vykoná na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
9. Pri udelení ocenenia sa prevedie zápis do pamätnej knihy obce s hlavnými údajmi o ocenenom, dátumom udelenia, stručným zdôvodnením udelenia a podpisom oceneného.
10. Cena obce Brezov sa môže udeliť raz ročne, najviac piatim subjektom.
11. Cena obce Brezov sa môže udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 4 rokov.
12. Evidenciu o predložených návrhoch a udelených oceneniach ako aj ostatnú administratívu s nimi
spojenú zabezpečuje Obecný úrad v Brezove.
13. Odmietnutie ocenenia vylučuje jeho prípadné opätovné udelenie.
Článok 4
Cena starostu obce Brezov
1. Cenu starostu obce Brezov udeľuje starosta obce jednotlivcom a kolektívom obce za ich úspešnú a
záslužnú činnosť vo všetkých sférach života obce v prospech obce, občanov obce a samosprávy, prípadne iného výkonu reprezentujúceho obec. Vo výnimočných prípadoch je možné udeliť ju aj iným
občanom Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom.
2. O udelení Ceny starostu obce Brezov rozhoduje výlučne starosta obce. Starosta o svojom rozhodnutí
oboznámi poslancov obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
3. O udelení ceny starostu obce sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listina obsahuje: erb
obce, meno oceneného, stručné zdôvodnenie udelenia ocenenia, dátum udelenia a pečiatku obce.
4. Súčasťou ceny je vecný dar v hodnote, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo.
5. Návrhy na udelenie Ceny starostu obce Brezov môžu predkladať poslanci obecného zastupiteľstva,
starosta obce, organizácie a inštitúcie pôsobiace na území obce a obyvatelia obce. V písomnom návrhu
musí byť uvedené meno, priezvisko, prípadne titul navrhovanej osoby alebo kolektívu so stručnou charakteristikou navrhovanej osoby alebo kolektívu a riadnym odôvodnením.
6. Cena starostu obce Brezov sa môže udeliť ročne najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.
7. Cenu starostu obce Brezov udeľuje starosta obce slávnostným spôsobom pri rôznych spoločenských
príležitostiach.
8. Pri udelení ocenenia sa prevedie zápis do pamätnej knihy obce s hlavnými údajmi o ocenenom, dátumom udelenia, stručným zdôvodnením udelenia a podpisom oceneného.
9. Evidenciu ocenených, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia ceny,
stručné zdôvodnenie, pre ktoré bola jednotlivým osobám alebo kolektívom cena udelená, zabezpečuje
Obecný úrad v Brezove.
10. Cena starostu obce Brezov sa môže udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
11. Odmietnutie ocenenia vylučuje jeho prípadné opätovné udelenie.

Článok 5
Iné vyznamenania
1. Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej
oblasti, ktoré súvisia s obcou a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže obec oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule.
2. O zhotovení a umiestnení pamätnej tabule rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
3. Starosta obce môže udeliť verejné uznanie a to: pamätnú plaketu, čestné uznanie, ďakovný list:
a) za významný podiel na činnosti samosprávnych orgánov obce poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom Obecného úradu v Brezove, obyvateľom obce Brezov, organizáciám a inštitúciám pôsobiacim na území obce Brezov alebo s obcou spolupracujúcim ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji obce a za pomoc obci pri plnení jej úloh,
b) významným rodákom z obce a to za dosiahnuté výsledky vo všetkých sférach spoločenského života,
c) občanom obce pri dosiahnutí významných životných jubileí ( 80 rokov a viac).
4. Návrhy na udelenie verejných uznaní môžu predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce, organizácie a inštitúcie pôsobiace na území obce a obyvatelia obce. V písomnom návrhu musí byť
uvedené meno, priezvisko, prípadne titul navrhovanej osoby so stručnou charakteristikou navrhovanej
osoby a riadnym odôvodnením.
5. O udelení verejného uznania sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listina obsahuje: erb
obce, meno oceneného, stručné zdôvodnenie udelenia verejného uznania, dátum udelenia a pečiatku
obce.
6. Súčasťou ceny je vecný dar v hodnote, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo.
7. Verejné uznania udeľuje starosta obce slávnostným spôsobom pri rôznych spoločenských príležitostiach.
8. Pri udelení ocenenia sa prevedie zápis do pamätnej knihy obce s hlavnými údajmi o ocenenom, dátumom udelenia, stručným zdôvodnením udelenia a podpisom oceneného.
9. Evidenciu ocenených, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia uznania,
stručné zdôvodnenie, pre ktoré bola jednotlivým osobám uznanie udelené, zabezpečuje Obecný úrad v
Brezove.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Brezov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brezove
a to dňa 12. apríla 2010 uznesením č. 2/2010.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia sa zrušujú všetky doterajšie VZN o udeľovaní verejných uznaní a ocenení v obci Brezov vrátane všetkých zmien, doplnkov a príloh.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Brezove.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30.04.2010.

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

