Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Rastislavice č. 1/2018,
ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného občianstva Obce Rastislavice, Ceny
Obce Rastislavice a Ceny starostu Obce Rastislavice
Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a štatútu obce Rastislavice § 14 ods. 2,
písmena l vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
Článok 1
Obec Rastislavice ako samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky môže udeliť
tieto verejné uznania a ocenenia:
1. Čestné občianstvo Obce Rastislavice
2. Cenu Obce Rastislavice:
a) za aktívnu prácu v správnych orgánoch obce a mimoriadny prínos pre hospodársky a
kultúrny rozvoj obce
b) za dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách obce a významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti pre obec
c) osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce a šírenie
jej dobrého mena
3. Cenu starostu Obce Rastislavice
Článok 2
Čestné občianstvo obce Rastislavice
§1
Obec Rastislavice v snahe oceniť osobnosti, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom
zaslúžili o hospodársky, spoločenský, duchovný a kultúrny rozvoj a zveľadenie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo Obce Rastislavice
§2
a) Čestné občianstvo možno udeliť občanom obce, občanom Slovenska, ako i cudzím
štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo nezakladá inštitút štátneho občianstva. Čestný
občan obce má právo v zmysle tejto pocty podieľať sa na samospráve obce.
b) V mimoriadnych prípadoch možno udeliť Čestné občianstvo i „In memoriam“. V takomto
prípade sa čestné občianstvo odovzdá rodinnému príslušníkovi oceneného.
§3
Návrh na udelenie čestného občianstva môže písomne podať starosta obce, poslanec
obecného zastupiteľstva, komisie pri obecnom zastupiteľstve a občania obce formou petície.
§4
a) Obecný úrad v Rastislaviciach po prijatí návrhu v písomnej forme overí jeho
opodstatnenosť, vyžiada si stanovisko osobností alebo inštitúcií, ktoré v danom odbore majú
všeobecnú autoritu a zaistí dobrozdanie o osobe oceneného. Takto spracovaný návrh
predloží obecný úrad prostredníctvom starostu na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.

b) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
c) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia čestného občianstva.
§5
a) Pri udelení čestného občianstva sa ocenenému odovzdá slávnostná listina podpísaná
starostom. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je
v jazyku pocteného.
b) Slávnostné odovzdanie listiny sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych
podujatiach v obci.
c) Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapíše do Pamätnej knihy obce.
§6
Ak sa občan, ktorému bolo udelené čestné občianstvo spreneveril občianskej cti alebo
vedome porušil zákony Slovenskej republiky, môže mu byť obecným zastupiteľstvom čestné
občianstvo odňaté. V takomto prípade musí občan listinu o udelení čestného občianstva
vrátiť. O odňatí sa rozhodne, ak vyjadrí súhlas 3/5 väčšina všetkých poslancov.
Článok 3
Cena Obce Rastislavice
§1
Obec Rastislavice v snahe oceniť osobnosti (kolektívy), ktoré sa v obci narodili, žili alebo
pôsobili, v ojedinelých prípadoch i „In memoriam“ môže udeliť Cenu Obce .....
a) Osobnostiam (kolektívom), ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jej dobrého
mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli výborné výsledky v oblasti kultúry,
vedy, vzdelávania, spoločenského a duchovného života.
b) Osobnostiam (kolektívom), ktoré výraznou mierou prispeli mierou k rozvoju
medziľudských vzťahov a ochrane ľudských práv, dlhodobo vyvíjali charitatívnu a dobrovoľnú
činnosť v prospech občanov obce, výrazne napomohli rozvoju obce v hospodárskej oblasti,
tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva a obnove a záchrane
kultúrnych pamiatok a tradícií obce.
c) Občanom, ktorí sa zaslúžili o záchranu ľudského života a majetku občanov obce.
d) Občanom, ktorí bezpríspevkovo darovali krv a získali diamantovú plaketu Prof. MUDr.
Jána Jánského.

§2
Návrh na udelenie Ceny Obce Rastislavice môže písomne podať starosta obce, poslanec
obecného zastupiteľstva, komisie pri obecnom zastupiteľstve, spoločenské organizácie,
občianske združenia, politické strany a cirkvi pôsobiace v obci.
§3
a) O udelení Ceny Obce Rastislavice rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
b) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia Ceny Obce Rastislavice
§4
a) Pri udelení Ceny Obce Rastislavice sa ocenenému odovzdá ocenenie podpísané
starostom obce.
b) Odovzdanie ocenenia sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych
podujatiach v obci.

Článok 4
Cena starostu Obce Rastislavice
§1
Starosta Obce Rastislavice v snahe oceniť osobnosti a kolektívy za ich záslužnú činnosť vo
všetkých sférach života obce na prospech občanov obce a samosprávy môže udeliť Cenu
starostu Obce Rastislavice
§2
a) Cenu udeľuje starosta obce autonómne od názoru obecného zastupiteľstva. Starosta o
svojom rozhodnutí oboznámi poslancov obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b) Obecný úrad vedie evidenciu udelenia Ceny starostu Obce Rastislavice
§3
a) Pri udelení Ceny starostu Obce Rastislavice sa ocenenému odovzdá ocenenie podpísané
starostom obce vo forme „Pamätného listu“ alebo „Ďakovného listu“.
b) Cena pozostáva z listiny obsahujúcej meno oceneného, predmet pocty a rok.
c) Odovzdanie ocenenia sa vykonáva pri významných spoločenských a kultúrnych
podujatiach v obci.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
§1
Odmietnutie prevzatia ocenenia automaticky ruší udelené ocenenie a v budúcnosti je
prekážkou na opätovné udelenie toho istého ocenenia.
§2
a) VZN o Zásadách udeľovania ocenení bol schválený Uznesením. č. 1/ 2018 dňa
26.3.2018 a nadobudol účinnosť dňom 26.3.2018
b) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.

V Rastislaviciach, dňa 10.marca 2018

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

VZN vyvesené dňa: 10.3.2018
VZN schválené na 1.OZ Rastislavice, dňa: 26.3.2018
VZN je účinné dňom: 27.3.2018

