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Mesto Holíč podľa §4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 60 o udeľovaní ocenení Mesta Holíč

Čl.1 Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN ) je stanoviť podmienky
udelenia, prípadne odňatia ocenení Mesta Holíč a upraviť ostatné s tým súvisiace
náležitosti.
Čl.2 Druhy ocenení
1. Mestské zastupiteľstvo udeľuje tieto verejné ocenenia:
a) čestné občianstvo mesta
b) cena mesta
2. Primátor mesta môže udeliť tieto ocenenia
a) cena primátora mesta
b) čestná pocta primátora mesta
3. Evidenciu ocenení mesta Holíč vedie správne oddelenie Mestského úradu v Holíči.
Čl.3 Čestné občianstvo mesta
1. Čestné občianstvo mesta ako najvyššie ocenenie mesta môže udeliť mestské
zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
mesta a život jeho obyvateľov, rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami alebo, ktoré
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi alebo významnými
verejnoprospešnými činmi.
2. Čestné občianstvo mesta možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej
republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom.
3. Čestné občianstvo mesta nezakladá inštitút štátneho občianstva Slovenskej republiky.
4.
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta predkladajú združenia, inštitúcie,
organizácie, občania Slovenskej republiky a musí obsahovať náležitosti, uvedené v prílohe
č.1 tohto VZN.
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5.
V prípade, ak návrh nie je úplný, je navrhovateľ povinný na výzvu návrh doplniť. Ak
návrh nie je v určenej lehote doplnený, bude sa považovať za nepredložený a na návrh sa
nebude prihliadať.
6.
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta posúdi a prerokuje mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh 3/5 väčšinou
hlasov všetkých poslancov uznesením .
7.
O každom udelení Čestného občianstva mesta sa vydáva listina o udelení Čestného
občianstva mesta. Listina obsahuje meno oceneného, stručne zdôvodnenie udelenia
Čestného občianstva, charakteristiku osoby oceneného, jeho diela, činu, výkonu , dátum
udelenia Čestného občianstva mesta, podpis primátora mesta a pečať mesta. Súčasťou
ocenenia Čestného občianstva mesta je zlatý čestný odznak s erbom mesta.
8.
Ak sa držiteľom tohto ocenenia stane cudzí štátny príslušník je listina vyhotovená
dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku držiteľa ocenenia.
9.
Odovzdávanie Čestného občianstva mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom
spravidla na zasadnutí mestského zastupiteľstva, pokiaľ tomu bránia skutočnosti na strane
oceneného iným vhodným spôsobom.
10.
Udelenie Čestného občianstva mesta sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy
mesta a do Kroniky mesta.
11.
Udelenie ocenenia Čestného občianstva mesta nezakladá jeho držiteľovi žiadne
osobitné práva a povinnosti.
12.
Udeliť ocenenie možno kedykoľvek, pričom nie je povinnosť udeliť toto ocenenie
každý kalendárny rok.
13.
Čestný občan mesta má právo podieľať sa na samospráve mesta v súlade s
ustanovením § 3 ods. 5 písm. c) zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Nemá však právo voliť orgány samosprávy obce, byť zvolený
do orgánu samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce - napr.
pri miestnom referende v zmysle § 3 ods. 6 zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov.
14.
Mestské zastupiteľstvo môže udelené ocenenie Čestné občianstvo mesta odňať, ak
sa jeho držiteľ dopustil závažného trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý je v rozpore
so záujmami mesta a jeho občanov, alebo odporuje všeobecne platným normám a zásadám
spolužitia štátov, národov a rás, prípadne jeho konanie je v rozpore s dobrými mravmi
a záujmami mesta a jeho obyvateľov. Čestné občianstvo možno odňať aj vtedy, ak sa
dodatočne zistí, že bolo udelené nezaslúžene a neodôvodnene, na základe nepravdivých
alebo klamlivých údajov a skutočností.
15.
O odňatí ocenenia mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie o odňatí ocenenia, na
základe ktorého je držiteľ povinný vrátiť listinu o udelení ocenenia.
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Čl. 4 Cena mesta
1.

Mestské zastupiteľstvo môže udeliť Cenu mesta za:

a)
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, literárnej,
pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej alebo inej
verejnoprospešnej činnosti,
b)
významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom
k ďalšiemu rozvoju mesta,
c)
propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí,
d)
zásluhy a činy pri záchrane ľudských životov a zdravia, alebo majetku občanov
a majetku mesta.
2.
Cenu mesta možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám a to najmä pri ich
významných jubileách a výročiach, pričom cenu možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj
cudzím štátnym príslušníkom alebo inštitúciám.
3.
Návrh na udelenie Ceny mesta predkladajú združenia, inštitúcie, organizácie,
občania Slovenskej republiky a musí obsahovať náležitosti, uvedené v prílohe č.1 tohto
VZN.
4.
V prípade, ak návrh nie je úplný, je navrhovateľ povinný na výzvu návrh doplniť. Ak
návrh nie je v určenej lehote doplnený, bude sa považovať za nepredložený a na návrh sa
nebude prihliadať.
5.
Návrh na udelenie Ceny mesta posúdi a prerokuje mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov
uznesením.
7.
O každom udelení Ceny mesta sa vydáva listina. Listina obsahuje meno fyzickej
osoby alebo obchodné meno oceneného, stručné zdôvodnenie udelenia Ceny mesta,
charakteristiku oceneného, charakteristiku jeho diela, činu, výkonu, dátum udelenia Ceny
mesta, podpis primátora mesta a pečať mesta.
8.
Súčasťou Ceny mesta je zlatý čestný odznak s erbom mesta a finančný alebo
vecný dar v hodnote:
a) pre osobu 200 eur,
b) pre kolektívy 300 eur
9.
Ak sa držiteľom tohto ocenenia stane cudzí štátny príslušník alebo inštitúcia je listina
vyhotovená dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku držiteľa ocenenia.
10.
Odovzdávanie Ceny mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla na
zasadnutí mestského zastupiteľstva, pokiaľ tomu bránia skutočnosti na strane oceneného
iným vhodným spôsobom.
11.
Udelenie Ceny mesta sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta a do
Kroniky mesta.
12.
Udelenie ocenenia Ceny mesta nezakladá jeho držiteľovi žiadne osobitné práva a
povinnosti.
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13.
Udeliť ocenenie možno kedykoľvek, pričom nie je povinnosť udeliť toto ocenenie
každý kalendárny rok.
15.
Cena mesta Holíč sa môže opätovné udeliť tým istým osobám, najskôr však po
uplynutí štyroch rokov.
16.
Mestské zastupiteľstvo môže udelené ocenenie Cenu mesta odňať, ak sa jeho držiteľ
dopustil závažného trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý je v rozpore so záujmami
mesta a jeho občanov, alebo odporuje všeobecne platným normám a zásadám spolužitia
štátov, národov a rás, prípadne jeho konanie je v rozpore s dobrými mravmi a záujmami
mesta a jeho obyvateľov. Cenu mesta možno odňať aj vtedy, ak sa dodatočne zistí, že bolo
udelené nezaslúžene a neodôvodnene, na základe nepravdivých alebo klamlivých údajov
a skutočností.
17.
O odňatí ocenenia mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie o odňatí ocenenia, na
základe ktorého je držiteľ povinný vrátiť listinu o udelení ocenenie.
Čl. 5 Cena primátora mesta
1.
Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom alebo inštitúciám pôsobiacim
na území mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta, najmä za ich
prínos pre vedecký, literárny, hospodársky, kultúrny, sociálny, športový a iný rozvoj mesta.
2.
Návrh na udelenie ocenenia predkladajú združenia, inštitúcie, organizácie, občania
Slovenskej republiky a musí obsahovať náležitosti, uvedené v prílohe č.1 tohto VZN.
3.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia.

4.
Cenu primátora mesta predstavuje listina, ktorá obsahuje meno a iné údaje o
ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.
Listina je opatrená podpisom primátora mesta. Súčasťou Ceny primátora je finančný alebo
vecný dar v hodnote 200 eur.
5.
Udeliť ocenenie možno kedykoľvek, pričom nie je povinnosť udeliť toto ocenenie každý
kalendárny rok.
6.
Odovzdávanie ceny primátora mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom pri rôznych
príležitostiach, ako sú významné životné jubileá, významné zahraničné návštevy, výročia
podnikov a inštitúcií alebo obdobným slávnostným spôsobom.
Udelenie ocenenia ceny primátora nezakladá jeho držiteľovi žiadne osobitné práva a
povinnosti.

7.

8.

Udelenie Ceny primátora sa zapisuje do Pamätnej knihy a Kroniky mesta .
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Čl. 6 Čestná pocta primátora mesta
1.

Čestnou poctou primátora mesta je záštita primátora mesta Holíč.

2.
Primátor mesta Holíč udeľuje čestnú poctu významným kultúrnym, vzdelávacím,
športovým, charitatívnym a iným verejnoprospešným akciám, ktorých ciele sú v súlade so
záujmami mesta, konaným predovšetkým na jeho území a majú mestský, regionálny,
medzinárodný charakter.
3.
Usporiadateľ akcie, nad ktorou prevzal záštitu primátor mesta, má po určenú dobu
udelený súhlas k bezplatnému používaniu erbu mesta na propagačné a reprezentačné účely
súvisiace s usporiadanou akciou. Pri jeho užívaní je povinný sa riadiť čl. 34 Štatútu mesta
Holíč.
4.
Prevzatie záštity primátora mesta je čestnou poctou, pričom nie je dôvodom na
finančné ani iné hmotné výhody, pokiaľ nie je primátorom mesta rozhodnuté inak.
5.

O poskytnutí záštity primátora mesta rozhoduje primátor mesta.

Čl. 7 Spoločné ustanovenia
1.
Ocenenia, s výnimkou čestnej pocty primátora mesta, ktoré sú udeľované
jednotlivcom možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj in memoriam.
2.
Ak bolo ocenenie udelené in memoriam, preberie listinu pozostalý manžel, prípadne
najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni
príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba. V prípade, že ocenený nemá príbuzenstvo
zostava ocenenie majetkom mesta.

Čl. 10 Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č.1 - formulár návrhu na ocenenie.

2.
Kto zneužije ocenenie alebo neoprávnene vyhotoví napodobeninu ocenení, dopúšťa
sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta podľa § 46 zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov do 33 eur (994,16,-Sk)
3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.

V Holíči, dňa 29.04.2011

Zdenko Čambal
primátor mesta Holíč
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Príloha č.1
Formulár návrhu na ocenenie

Názov návrhu ocenenia:

Čestné občianstvo mesta*
Cena mesta*
Cena primátora mesta*

Údaje o žijúcej osobe navrhnutej na ocenenie
Meno a priezvisko:
Titul:
Miesto a dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Stav:
Národnosť:
Štátna príslušnosť:
Telefón:
Údaje o kolektíve navrhnutom na ocenenie*
Názov:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
Zriaďovateľ:
Adresa pôsobiska:

Stručné zdôvodnenie návrhu:
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Profesionálne skúsenosti osoby (kolektívu) navrhnutej (navrhnutého) na ocenenie:

Prehlásenie osoby navrhnutej na ocenenie:
Dávam súhlas MsÚ na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v týchto
dokumentoch, pre účely návrhu na ocenenia mesta Holíč v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov a prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé.
Súhlasím s návrhom na ocenenie (ak má byť ocenenie udelené in memoriam, dáva súhlas
pozostalý manžel/manželka, inak najbližší príbuzný):
V .......................... dňa ......................

.................................
podpis

Údaje o pozostalom manželovi/manželke, inak najbližšom príbuznom (vyplniť v prípade, ak
má byť ocenenie udelené in memoriam)*
Meno a priezvisko:
Titul:
Trvalý pobyt:
Vzťah k osobe navrhnutej na ocenenie:
Telefón:
Údaje o navrhovateľovi
Meno a priezvisko:
Titul:
Miesto a dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Telefón:
Dátum odoslania návrhu:

V ............................ dňa ......................

.....................................
podpis

*Nehodiace sa prečiarknite
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