NÁVRH
Všeobecne –záväzné nariadenie
Obce Malá Lehota č. 1/2018 o udeľovaní čestného občianstva obce,
obecných vyznamenaní a cien Obce Malá Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote v zmysle ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 o
obecnom zriadení § 6 a § 11 odst. 3 písm. 1 v platnom znení vydáva toto Všeobecne - záväzné
nariadenie Obce Malá Lehota o udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní
a cien obce Malá Lehota.
§1
Základné ustanovenia
Udeľovanie čestného občianstva, obecných vyznamenaní a cien je podľa zákona č. 369/1990
§ 6 a § 11 ods. 3 písm. 1 vyhradené Obecnému zastupiteľstvu.
§2
Čestné občianstvo Obce Malá Lehota
Podmienky na udelenie čestného občianstva obce Malá Lehota
1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré nie sú obyvateľmi
obce:
a) ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce obzvlášť významným spôsobom,
b) ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena obce v Slovenskej republike a v zahraničí,
c)
ktoré
obohatili
ľudské
poznanie
vynikajúcimi
tvorivými
výkonmi,
d) ktoré dosiahli nadštandardné výsledky v niektorej oblasti spoločenského života,
e) ktoré sa významným spôsobom pričinili o šírenie myšlienok mieru, humanity, ľudského
porozumenia, spolupráce medzi národmi a národnosťami.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
poslancov. Návrh na udelenie čestného občianstva podáva spravidla starosta obce alebo
skupina zložená minimálne z troch poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce (vzor listiny
– príl. č.1)
4. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v obradnej sieni obce. Poctený občan sa pri tejto príležitosti zapíše
do pamätnej knihy Obce Malá Lehota (stručný scenár slávnostného odovzdania – príloha č.
2).
5. Pri príležitosti udelenia čestného občianstva obce je možné odovzdať obzvlášť významným
osobám aj symbolický kľúč od Obce Malá Lehota.

§3
Práva a možnosti vyplývajúce z čestného občianstva obce
Čestný občan obce má právo:
1.
2.
3.
4.
5.

Podieľať sa na samospráve obce.
Zúčastňovať sa na podujatiach obce.
Na dočasné ubytovanie v obci
Na hrobové miesto.
Má možnosť podieľať sa na zveľaďovaní obce.
§4
Cena obce Malá Lehota

1. Cena obce Malá Lehota sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) významné pričinenie o hospodársky a kultúrny rozvoj obce a jeho propagáciu doma i v
zahraničí,
c) mimoriadnu činnosť vynaloženú na záchranu ľudských životov alebo majetku obce a jeho
občanov,
d) mimoriadne úsilie vynaložené na obnovu a záchranu kultúrnych, historických a
technických pamiatok obce.
2. Udelenie ceny obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo uznesením. Návrh na udelenie ceny
môže predložiť Obecnému zastupiteľstvu poslanec, starosta, príp. organizácia a musí
obsahovať náležité zdôvodnenie.
3. Cenu obce je možné udeliť jednotlivcovi alebo kolektívu, občanom Slovenskej republiky,
ale i cudzím štátnym príslušníkom.
4. Cenu obce odovzdáva starosta obce na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Po
prevzatí ceny sa laureát zapíše do pamätnej knihy obce. Súčasťou slávnostného ceremoniálu
môže byť aj kultúrny program.
5. Cena obce sa môže výnimočne udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti – in memoriam. V
takom prípade sa cena odovzdá najbližším rodinným príslušníkom pocteného.
6. Cena obce sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí doby
dvoch rokov.
§5
Cenu obce tvorí:
a) Obal
b) Listina s uvedením:
 Názvu ceny
 Mena a priezviska laureáta

 Stručného popisu dôvodu udelenia alebo charakteristiky osoby, činu, diela,
 výkonu Dátumu odovzdania
 Podpisu starostu
 Odtlačku pečatidla obce
 Motta (úryvku)
c) Plaketa s erbom obce, resp. inej symboliky obce.
§6
Cena starostu obce
1. Cena starostu obce sa udeľuje jednotlivcovi alebo kolektívu za mimoriadny prínos alebo
čin v oblasti humánnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej.
2. O udelení ceny rozhoduje starosta obce. Návrh na udelenie môžu predkladať poslanci
Obecného zastupiteľstva, obecné inštitúcie, spoločenské organizácie a prednosta Obecného
úradu. Súčasťou návrhu musí byť zdôvodnenie udelenia ceny.
3. Cenu starostu obce je možné udeliť občanom Slovenskej republiky i cudzím štátnym
príslušníkom.
4. Cenu starostu obce slávnostne odovzdá starosta na slávnostnom prijatí v obradnej sieni
obce Malá Lehota. Po prevzatí ceny sa poctený zapíše do pamätnej knihy obce. Súčasťou
slávnostného ceremoniálu odovzdania ceny je kultúrny program.
§7
Cenu starostu tvorí:
a) Obal a listina s uvedením:







Názvu ceny
Mena vyznamenaného
Dátumu
Motta (úryvku)
Podpisu starostu
Stručnej charakteristiky osoby, činu, diela, výkonu

b) Vecná cena starostu obce. Ak sa cena starostu obce odovzdáva cudziemu štátnemu
príslušníkovi, vyhotoví sa listina aj v cudzom jazyku.
§8
Pamätná plaketa obce
1. Pamätná plaketa obce sa udeľuje pri príležitosti významných historických jubileí obce,
štátnych sviatkov a osláv významných výročí.
2. O udelení ceny rozhoduje starosta spravidla na návrh poslancov Obecného zastupiteľstva,
obecných inštitúcií, spoločenských organizácií a združení.
3. Pamätnú plaketu obce odovzdáva pocteným starosta obce v obradnej sieni obce. Súčasťou
slávnostného obradu odovzdávania je zápis do pamätnej knihy obce.

§9
Odmeny
1. Obecné zastupiteľstvo môže, spravidla na návrh starostu obce udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny poslancom a iným obyvateľom obce.
2. Vecné dary a odmeny sa udeľujú za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný
podiel na rozvoji obce napr. pri príležitosti významného životného jubilea, odchode do
dôchodku a pod.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli a zverejnené na webovom
sídle obce od 16.01.2018 do 02.02.2018 .

V Malej Lehote 15.01.2018

Dušan Pacalaj
starosta obce

Prílohy:
1. Vzor listiny udelenia čestného občianstva obce.
2. Návrh krátkeho scenára udelenia čestného občianstva obce

Príloha č.1

Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote
V zmysle § 11 ods. 3 písm. k zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení

UDEĽUJE
Čestné občianstvo obce Malá Lehota

(komu)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(krátke zdôvodnenie)

Pečať obce

V Malej Lehote, dňa ...........................................

.........................................
Starosta obce

Príloha č. 2

Návrh krátkého scenára udelenia čestného občianstva obce:

1. Vystúpenie starostu obce
 Prečítanie rozhodnutia obecného zastupitelstva
 Stručný životopis pocteného
 Zdôvodnenie zásluh pre obec
2. Odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva
3. Zápis do pamätnej knihy obce
4. Príhovor čestného občana obce

