OBEC BOJNÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2018
o udeľovaní ocenení obce Bojná
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Obec Bojná v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. o/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu obce Bojná vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie :
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Bojná týmto všeobecne záväzným nariadením upravuje podmienky a postup pri
udeľovaní ocenení obce Bojná fyzickým osobám a združeniam osôb za mimoriadny
prínos v rozvoji obce, za jeho reprezentáciu a propagáciu doma a v zahraničí, za
mimoriadne humánne činy pri záchrane ľudského života, majetku obce a jeho občanov
a za výraznú spoločenskú angažovanosť.
Čl. 2
Druhy ocenení
1.
2.
3.
4.

Čestné občianstvo obce Bojná
Cena obce Bojná
Cena starostu obce Bojná
Odmeny
Čl. 3
Predkladanie návrhov na udelenie ocenení

1. Návrhy na udelenie ocenení obce môže predložiť ktorýkoľvek občan alebo kultúrnospoločenská organizácia obce Obecnému zastupiteľstvu v Bojnej najneskôr však do
31. 10. príslušného kalendárneho roka.
2. Všetky návrhy na ocenenia eviduje Obecný úrad v Bojnej.
3. Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku písomného návrhu, ktorý
musí obsahovať :
a) meno, priezvisko a adresu navrhovateľa ocenenia, telefonický kontakt
b) názov navrhovaného ocenenia
c) údaje o navrhovanom: meno, priezvisko, titul, rodné meno, adresu trvalého
pobytu, dátum narodenia, povolanie, zamestnávateľ, štátna príslušnosť
d) zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej
činnosti za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné
ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí
e) písomný súhlas navrhovanej osoby (v prípade udelenia ocenenia in memoriam –
súhlas najbližšieho príbuzného), resp. súčasného štatutára kolektívu na predloženie
návrhu na jeho ocenenie obcou Bojná
f) písomný súhlas dotknutej osoby na nakladanie s osobnými údajmi a ich
zverejnením podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
4. Ak je návrh neúplný, vyzve obecný úrad navrhovateľa a určí mu lehotu na doplnenie.
Ak návrh nebude v lehote doplnený, bude sa považovať za nepredložený.
5. Návrhy ocenení prerokuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Čl. 4.
Podmienky a spôsob udeľovania ocenení obce Bojná
Čestné občianstvo obce Bojná
1. Čestné občianstvo obce Bojná (ďalej len čestné občianstvo) je najvýznamnejším
ocenením, ktoré obec Bojná udeľuje osobám, ktoré sa osobitne významným
spôsobom, alebo významnými humánnymi činmi zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie
obce, života jej obyvateľov, jej propagáciu a šírenie dobrého mena doma a
v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi
v spoločenskej, kultúrnej i športovej oblasti.
2. Čestné občianstvo možno udeliť občanom iných miest a obcí Slovenska, ako aj
cudzím štátnym príslušníkom za predpokladov uvedených v predchádzajúcom bode.
Čestné občianstvo nezakladá inštitút štátneho občianstva. O udelení čestného
občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a je opatrená odtlačkom
pečiatky obce. S udelením čestného občianstva je spojená aj finančná odmena resp.
vecný dar do výšky 350,00 €. Ak sa čestné občianstvo udeľuje cudziemu štátnemu
príslušníkovi, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku
pocteného alebo v niektorom svetovom jazyku.
3. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
4. Odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva sa vykonáva slávnostným
spôsobom. Prevzatie čestného občianstva sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy
obce Bojná a podpisom poctenej osoby a tiež zápisom do Kroniky obce Bojná.
5. Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo obce Bojná, má právo v zmysle tejto
pocty podieľať sa na samospráve obce, t.j. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich
svoj názor, obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na samosprávu obce,
používať obvyklým spôsobom zariadenia a ostatný majetok súžiaci na verejné účely,
požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
6. Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo obce Bojná nemá právo voliť, byť
volený do orgánov miestnej samosprávy a hlasovať o dôležitých otázkach života
a rozvoja obce – napr. pri miestnom referende.
7. Čestné občianstvo možno udeliť aj in memoriam. Ocenenie v takomto prípade
prevezmú najbližší príbuzní oceneného, ktorí vykonajú zápis do pamätnej knihy.

Cena obce Bojná
Cena obce Bojná môže byť udelená :
1. občanovi, ktorý sa v rámci umeleckej, architektonickej alebo urbanistickej súťaže
mimoriadneho významu pre obec, umiestnil na prvom mieste,

2. občanovi obce, ktorý dosiahol vynikajúce tvorivé výkony vo vedeckej, technickej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti celoslovenského významu a táto činnosť je
spojená s obcou Bojná,
3. občanovi, ktorý sa významnou mierou pričinil o hospodársky rozvoj obce, jeho
propagáciu doma i v zahraničí,
4. občanovi obce, športovým klubom a oddielom, ktorí dosiahli mimoriadny športový
výkon na celoslovenských a medzinárodných súťažiach,
5. občanovi obce, ktorý s nasadením vlastného života zabránil smrti, alebo zabránil
hospodárskym škodám väčšieho rozsahu,
6. občanovi obce, ktorý bezpríspevkovo daroval krv a získal diamantovú plaketu prof.
MUDr. Jána Janského.
7. Cenu obce Bojná predstavuje evidovaná, graficky upravená listina podpísaná
starostom a plaketa s erbom obce a nápisom Obec Bojná. S cenou je spojená aj
finančná čiastka resp. dar do hodnoty 350,00 €. Cenu obce Bojná slávnostne
odovzdáva ocenenému starosta. Poctený sa zároveň zapíše do pamätnej knihy.
8. Návrh na udelenie ceny predkladá starosta, poslanci obecného zastupiteľstva, alebo
občania obce. Cena obce Bojná sa udelí navrhovanej osobe, ak s návrhom vyslovila
súhlas väčšina prítomných členov obecného zastupiteľstva.
9. Výnimočne sa cena môže udeliť aj In memoriam. Cenu prevezmú príbuzní pocteného,
ktorí vykonajú zápis do pamätnej knihy obce.

Cena starostu obce
1. Cenu udeľuje starosta obce občanovi, alebo kolektívom obce za dlhodobú záslužnú
činnosť v prospech obce Bojná. Cena starostu obce sa udeľuje podľa potreby.
2. Cenu starostu obce tvorí slávnostný list so znakom obce Bojná podpísaný starostom
obce. Cenu odovzdáva ocenenému starosta obce.
3. Cena starostu môže byť doplnená o vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné
zastupiteľstvo.

Odmeny
1. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov odmeny
a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu
prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Čl. 5
Odovzdávanie ocenení
1. Slávnostné odovzdanie ocenení sa vykonáva zásadne na mimoriadnom, slávnostnom
zasadnutí.
2. Prevzatie ocenenia sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy obce Bojná
a podpisom poctenej osoby.
3. V osobitných prípadoch môže obecné zastupiteľstvo poveriť starostu obce alebo jeho
zástupcu odovzdaním ocenenia aj v bydlisku oceneného.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Kompletnú dokumentáciu ocenení obce Bojná vedie a archivuje obecný úrad.
2. Obecné zastupiteľstvo môže udelené ocenenia obce Bojná odňať, ak ich žiadateľ zo
závažných dôvodov už nie je tejto pocty hodný /ak sa dopustil trestného činu alebo
iného skutku, ktorý je v zásadnom rozpore so záujmami mesta alebo odporuje
všeobecne právnym normám spolužitia/.
3. Kto zneužije ocenenie alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu, dopúšťa sa
priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným
zastupiteľstvom v Bojnej na svojom zasadnutí dňa 23.3.2018 a nadobúda účinnosť 15tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce Bojná.

Mgr. Jozef Stankovský, PhD.
starosta obce

