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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli Mesta Novej Dubnice  dňa 11. 06. 2010. 

VZN zverejnené na úradnej tabuli Mesta Nová Dubnica dňa 28. 06. 2010 

VZN nadobúda účinnosť dňa 13. 07. 2010 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

Mesta Nová Dubnica číslo 7/2010 

O udeľovaní ocenení Mestom Nová Dubnica 

 

 

Mesto Nová Dubnica na základe ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g), a písm. o) 

zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní ocenení Mestom Nová Dubnica 

 

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ,,nariadenie“) je určenie druhov 

ocenení a stanovenie podmienok pre ich udeľovanie.  

 

 

Článok 2 

Druhy ocenení 

 

1. Ocenenia mestským zastupiteľstvom: 

     - čestné občianstvo mesta 

     - cena mesta 

 

2. Ocenenia primátorom: 

     - čestné uznanie 

     - pamätný list 

     - ďakovný list 

 

Článok 3 

Predpoklady a udelenia ocenenia 

 

1. Ocenenie môže udeliť mestské zastupiteľstvo a primátor mesta  fyzickej, alebo právnickej   

osobe, ktorá sa zvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj mesta a život jeho 

obyvateľov, o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi 

partnerskými mestami, alebo ktorá obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými 

výkonmi a činmi.  

   Ocenenie môže byť udelené aj za jednotlivý čin mimoriadneho významu, napr. za záchranu 

ľudského života a zdravia, majetku občanov, majetku mesta.  

 

2. Ocenenie môže udeliť mestské zastupiteľstvo a primátor mesta tiež za vynikajúce tvorivé  

výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, 

umeleckej, publicistickej, kultúrnej , športovej a verejnoprospešnej činnosti, za významné 
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hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu 

rozvoju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí. 

 

3. Ocenenie možno udeliť aj obyvateľom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj  

cudzím štátnym príslušníkom. 

 

4. Ocenenie čestné občianstvo mesta možno udeliť len fyzickej osobe. 

Ostatné ocenenia možno udeliť okrem fyzickej osoby tiež kolektívu, inštitúcií, právnickej   

osobe, prípadne mestu pri príležitosti ich významného jubilea a výročia, a to aj pri 

významných príležitostiach. 

 

5. Ocenenie čestné občianstvo mesta možno v odôvodnených prípadoch udeliť „in 

momoriam“, čo sa vyznačí na príslušnej listine. 

 

 

Článok 4 

Podávanie návrhov na udelenie ocenenia 

 

1. Návrh na udelenie ocenenia podľa článku 2 môže podať fyzická alebo právnická osoba. 

 

2. Návrh sa podáva písomne do podateľne mestského úradu. 

 

3.Evidenciu podaných návrhov vedie oddelenie mestského úradu, príslušné podľa 

Organizačného poriadku mestského úradu (ďalej len „príslušné oddelenie“). 

 

4. Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať: 

a) údaje o navrhovanom (meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu –fyzická osoba, 

názov, sídlo, adresa – právnická osoba) 

b) odôvodnenie  

c) súhlas osoby navrhovaného s predložením návrhu a s použitím údajov v návrhu 

uvedených. 

 

5. Úplnosť a správnosť údajov uvedených v návrhu preveruje príslušné oddelenie, ktoré 

v prípade nedostatkov návrhu písomne vyzve navrhovateľa na ich odstránenie v určenej 

lehote. Zároveň navrhovateľa poučí, že v prípade neodstránenia nedostatkov návrhu 

v lehote, nebude návrh predložený na posúdenie ani na rozhodnutie. 

 

Článok 5 

Posudzovanie návrhu na udelenie ocenenia 

 

1. Úplný návrh podľa čl. 2 ods. 1 predloží príslušné oddelenie na posúdenie mestskej rade na 

najbližšie zasadnutie. 

 

2. Po posúdení návrhu mestskej rade bude návrh so stanoviskom mestskej rady predložený na 

rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu na najbližšie zasadnutie. 

 

3. Úplny  návrh podľa čl. 2 ods. 2 predloží príslušné oddelenie primátorovi mesta na 

rozhodnutie. 

 

4. Primátor mesta môže návrh predložiť na posúdenie mestskej rade 
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Článok 6 

Doklad o udelení ocenenia 

 

1. O udelení ocenenia vydá mesto písomnú listinu, ktorú podpíše primátor mesta. Listina bude 

pri podpise mesta opatrená okrúhlou pečiatkou mesta. V texte listiny musí byť uvedené, za 

čo sa ocenenie udeľuje. 

 

2. Ak sa ocenenie udelí cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotoví dvojjazyčne tak, 

že jedno vyhotovenie je v slovenskom jazyku a druhé v jazyku oceneného. 

 

 

Článok 7 

Čestné občianstvo mesta 

 

1. Čestné občianstvo sa udeľuje formou  

 a) písomnej listiny 

 b) plakety – na averze s nápisom „Čestné občianstvo Mesta Nová Dubnica“, na reverze 

s nápisom „Mesto Nová Dubnica“ a znakom mesta 

 

2. Mestské zastupiteľstvo môže schváliť ocenenému aj udelenie primeraného vecného daru. 

 

 

Článok 8 

Cena mesta 

 

1. Cena mesta sa udeľuje formou písomnej listiny. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo môže schváliť ocenenému aj udelenie primeraného vecného daru. 

 

 

Článok 9 

Čestné uznanie, pamätný list a ďakovný list 

 

1. Čestné uznanie, pamätný list a ďakovný list sa udeľuje formou písomnej listiny. 

 

2. Primátor mesta môže ocenenému udeliť aj primeraný vecný dar.  

 

 

Článok 10 

Odovzdanie ocenenia 

 

1. Odovzdanie ocenenia sa vykoná slávnostným spôsobom, napr. na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení obyvateľov mesta.  

 

2. Prevzatie ocenení sa dokumentuje zápisom do „Pamätnej knihy Mesta Nová Dubnica“ 

a podpisom oceneného. 

 

3. Ak sa ocenenie udeľuje „in memorian“, prevezme ocenenie pozostalý manžel (manželka), 

alebo ak niet takej osoby, najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň 

príbuzenstva  a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo najstaršia osoba. 
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Článok 11 

Odňatie ocenenia 

 

1. Ocenenie možno odňať ak sa ocenený dopustil trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý 

je v rozpore so záujmami mesta a jeho obyvateľov. 

 

2. Pri odňatí ocenenia je ocenený alebo osoba ktorá prevzala ocenenie udelené „in 

memoriam“ povinný vrátiť do podateľne mestského úradu alebo príslušnému oddeleniu 

písomnú listinu a plaketu, ak je súčasťou ocenenia. 

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu tohto nariadenia vykonáva mestské zastupiteľstvo a hlavný kontrolór. 

 

2. Na tomto nariadení sa uznieslo mestské zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 28. 06. 

2010. 

 

3. Nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť VZN č. 9/2002 o udeľovaní 

čestného občianstva Mesta Nová Dubnica , mestského vyznamenania a ceny. 

 

 

 

Ing. Ján Šušaník 

primátor mesta  


