OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH
Dňa: 28.06.2018

Číslo: 18.
Por. č.:

18. Návrh na udelenie ocenení obce Šenkvice

Predkladá: Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice
Spracovala: Mgr. Andrea Maluniaková, DiS., prednostka Obecného úradu v Šenkviciach

U Z N E S E N I E .......-IV./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (zákon o obecnom zriadení)
v spojitosti s ust. článku čl. 24 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Šenkvice č. 5/2008
v znení VZN č. 1/2010 a VZN č. 6/2015 (Štatút Obce Šenkvice)

schvaľuje - neschvaľuje
udelenie čestného občianstva obce Šenkvice pre

..........................................................

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Dôvodová správa:
Bod je predkladaný na zasadnutie OZ v zmysle ust. čl. 24 Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Šenkvice č. 5/2008 Štatút Obce Šenkvice zo dňa 20. 11. 2008 v znení VZN č. 1/2010 zo
dňa 24. 06. 2010 a VZN č. 6/2015 zo dňa 30. 11. 2015:
Článok 24.
Ocenenia obce
1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
Čestné občianstvo obce
Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického
Cena starostu.
2. Čestné občianstvo obce.
a) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo obce.
b) O udelení Čestného občianstva obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
c) O udelení Čestného občianstva obce sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu
možno vyhotoviť aj
dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku
oceneného alebo v anglickom jazyku.
d) Slávnostné odovzdanie listiny ocenenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadaní
obecného zastupiteľstva. Ocenený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej
návšteve obce zapisuje do kroniky obce.
e) Podrobnosti pre udeľovanie Čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť
všeobecne záväzným nariadením.
3. Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického.
a) Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického sa udeľuje za
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
- činnosť osôb, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju
obce, jej propagácii doma i v zahraničí
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.
b) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, a
občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
c) Cenu Gabriela Kolinoviča Šenkvického tvorí vecná alebo finančná odmena v hodnote,
ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
K cene Gabriela Kolinoviča Šenkvického sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v
ktorom je uvedené meno oceneného, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
d) Cenu Gabriela Kolinoviča Šenkvického odovzdáva starosta obce oceneným každoročne pri
príležitosti Šnkvických hodov.
e) Každoročne môže byť udelená jedna cena.
f) Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického sa môže opätovne udeliť aj tým istým osobám,
najskôr však po uplynutí 2 rokov.

g) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takom
prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom oceneného.
4. Cena starostu.
a) Cenu starostu udeľuje starosta právnickým osobám a fyzickým osobám za úspešnú a
záslužnú činnosť v prospech obce, vrátane udelenia ceny IN MEMORIAM.
b) Cenu starostu tvorí vecná alebo finančná odmena v hodnote, ktorú schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
c) Každoročne môžu byť udelené maximálne tri ceny.
d) Evidencia sa vedie v kronike obce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených,
dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

