VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 3/2000

MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

o udeľovaní ocenení mesta
číslo: 26
Mesto Moldava nad Bodvou na základe § 6 odsek 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie číslo 3/2000
o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou.

§1
Úvodné ustanovenia
1.) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravujú podmienky udeľovania
ocenení mesta Moldava nad Bodvou.
2.) Toto VZN upravuje
udeľovanie ceny mesta Moldava nad Bodvou
udeľovanie ceny „ Pro Urbe“
udeľovanie čestného občianstva mesta Moldava nad Bodvou

§2
Ceny mesta Moldava nad Bodvou
1.) Tieto ceny udeľuje mesto občanom, ktorí svojou kultúrnou, umeleckou, športovou alebo inou
činnosťou reprezentovali a výnimočným spôsobom prispeli ku kultúrnemu, umeleckému,
športovému alebo inému rozvoju mesta.
2.) Túto cenu možno každoročne udeliť maximálne trom navrhnutým kandidátom.
3.) Cenou je bronzová medaila s nápisom a rokom udelenia ceny.
4.) K cene prináleží finančná odmena vo výške 5.000.- Sk (päťtisíc korún)

§3
Všeobecné pravidlá na podanie návrhu na udelenie ceny
1.) Návrhy na udelenie ceny je možné predložiť každý rok do 31. mája primátorovi mesta.
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2.) Návrh osôb nominovaných na ocenenie môžu podať výchovné a vzdelávacie inštitúcie mesta,
apolitické združenia a spolky, spoločenské organizácie a poslanci MZ.
3.) Návrh osôb nominovaných na ocenenie musí obsahovať (jednotlivo pre každého):
a) základné údaje o nominovanom občanovi
b) opis záslužnej činnosti, za ktorú má byť občan ocenený
4.) Cenu mesta Moldava nad Bodvou schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na
návrh osobitne menovanej komisie komisiou kultúry, školstva a športu.
5.) Cenu odovzdáva v mene Mestského zastupiteľstva primátor mesta na slávnostnom zasadaní
MZ, počas Dní Moldavy
6.) Finančné náklady spojené s udeľovaním ocenení hradí mesto Moldava nad Bodvou.
7.) Dokument o udeľovaní ceny mesta potvrdzuje svojim podpisom primátor mesta Moldava nad
Bodvou.

§4
Všeobecné podmienky udelenia ocenenia „PRO URBE“
1.) Návrh osôb nominovaných na ocenenie môžu podať výchovné a vzdelávacie inštitúcie mesta,
apolitické združenia a spolky, spoločenské organizácie a poslanci MZ.
2.) Mestské zastupiteľstvo môže udeliť najviac jedno ocenenie v roku „PRO URBE“ občanom
mesta, ktorí vyhoveli podmienkam.
3.) Popis ocenenia „PRO URBE“:
a) pamätná bronzová medaila s nápisom “Pro Urbe” a rokom udelenia ceny
b) finančná odmena 10.000.- Sk (desať tisíc korún)
c) dokument o udelení ocenenia
4.) Podmienky udelenia ocenenia „PRO URBE“:
a) za zásluhy v oblasti rozvoja zdravotníctva, spoločenského, hospodárskeho a
kultúrneho života mesta
b) za humanitnú a verejno - prospešnú činnosť, ktorá má pozitívny dopad na životnú
úroveň občanov mesta
c) za kultúrnu a umeleckú činnosť, ktorá obohacuje mesto
d) za športové výkony, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena mesta
e) za spoločenskú prácu vykonávanú nezištne v prospech mesta
5.) Dokument o udelení ocenenia podpisuje primátor mesta .
6.) Dokument musí obsahovať nasledujúce údaje:
kto ocenenie udelil
meno oceneného
z akého dôvodu bolo ocenenie udelené
podpisy a otlačok pečiatky mesta Moldava nad Bodvou
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7.) Ocenenie sa odovzdáva raz ročne na slávnostnom zastupiteľstve.

§5
Všeobecné podmienky ocenenia „Čestný občan“ – jeho udelenie a odňatie
1.) O udelení tohto verejného uznania rozhoduje MZ z vlastného podnetu alebo na návrh primátora
mesta.
2.) Mestské zastupiteľstvo môže udeliť ocenenie „Čestný občan“ slovenským a zahraničným
občanom, ktorí
prispeli k rozvoju mesta Moldava nad Bodvou alebo
svojim dielom a prácou pozdvihli alebo dopomohli k spoločenskému, hospodárskemu,
umeleckému alebo kultúrnemu rozvoju občanov mesta
svojim celoživotným dielom napomáhali k spoločenskému, duchovnému, hospodárskemu,
umeleckému alebo kultúrnemu rozvoju nášho, alebo iného národa
zastávali záujmy a hodnoty ľudstva a napomáhali k porozumeniu a spolupráci medzi národmi.
3.) Ocenenie “Čestný občan” a s ňou spojenú vecnú cenu odovzdáva v mene Mestského
zastupiteľstva primátor mesta na slávnostnom zasadaní MZ.
4.) Dokument o udelení ocenenia “Čestný občan” potvrdzuje svojim podpisom primátor mesta
Moldava nad Bodvou.
5.) Dokument udeľujúci ocenenie „Čestný občan“ musí obsahovať:
kto ocenenie daroval
meno oceneného a v prípade, ak ide o cudzinca aj jeho štátnu príslušnosť
z akého dôvodu bolo ocenenie udelené
na základe akého rozhodnutia bolo ocenenie udelené a kedy
podpis a otlačok pečiatky mesta Moldava nad Bodvou
Dokument možno vyhotoviť aj v dvoch jazykoch ak je oceneným cudzí štátny príslušník ( alebo
je inej národnosti ).
6.) Cenu môže ocenenému odobrať Mestské zastupiteľstvo.
7.) Návrh na odobratie ocenenia môžu podať všetci, ktorí sú oprávnení ocenenie navrhnúť

§6
Práva čestného občana mesta
1.) Čestný občan:
dostáva pozvánky na mestom poriadané oslavy a akcie
môže byť účastníkom delegácie reprezentujúcej mesto
môže sa zúčastňovať zasadaní Mestského zastupiteľstva s hlasom
poradným
bezplatne sa môže zúčastňovať akcií poriadaných v meste
v prípade úmrtia má právo na bezplatné miesto na hrob
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2.) Za plnenie bodov v bode 1 zodpovedá prednosta mestského úradu

§7
Záverečné ustanovenia
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad
Bodvou dňa 11. 5. 2000 a schválené pod číslom 9/MZ/2000 bod B 3
2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 26. 5. 2000
3.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Moldave nad Bodvou.
4.) Paragraf 5 a 6 tohoto VZN doplňa § 24 v Štatúte mesta Moldava nad Bodvou, schváleného 3. 9.
1992

Ing. Štefan Zachariaš
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
Dodatok č. 1
K VZN č. 26 o udeľovaní ocenení mesta Moldava n/B

MENÍ :

§ 2 bod 3.)
Cenou je medaila s nápisom a rokom udelenia ceny.
§ 4 bod 3.) písmeno a )
Pamätná medaila s nápisom „ Pro Urbe “a rokom udelenia ceny.

Tento Dodatok č. 1 k VZN č.26 bolo prejednané Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad
Bodvou dňa 8. 6. 2001 a schválené pod číslom 18/MZ/2001 bod A2
Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 26 nadobúda účinnosť dňa 25. 6. 2001

Ing. Štefan Zachariaš
Primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
Dodatok č. 2
K VZN č. 26 o udeľovaní ocenení mesta Moldava n/B

Všeobecné pravidlá na oceňovanie plaketou mesta Moldava nad Bodvou
1. Plaketa mesta Moldava nad Bodvou je ocenenie, ktoré môže byť udelené spolu s ostatnými
oceneniami mesta počas Dní mesta, alebo aj kedykoľvek v priebehu roka.
2. Spolu s Plaketou sa odovzdá pamätný list, na ktorom je uvedené:
- meno oceneného,
- dôvod udelenia plakety,
- dátum udelenia plakety
- podpis primátora
3. Plaketa môže byť udelená:
- za zásluhy o rozvoj mesta v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, priemyslu,
obchodu a pod.
- za šírenie dobrého mena mesta doma, alebo v zahraničí
- za prínos pri rozvoji partnerských vzťahov (partnerské mestá)
- za pomoc mestu pri rozvoji
4. Odovzdanie Plakety mesta je možné na území mesta Moldava nad Bodvou, alebo aj mimo
mesta primátorom mesta, alebo povereným poslancom (poslancami) MZ v Moldave nad
Bodvou.
5. Plaketu mesta môže dostať fyzická alebo právnická osoba iba jeden krát. Plaketu mesta môže
dostať tak obyvateľ mesta, ako aj osoba, alebo právnická osoba so sídlom mimo mesta
Moldava nad Bodvou. Ocenení môžu byť aj subjekty zo zahraničia.
6. Návrh na udelenie Plakety mesta Moldava nad Bodvou môžu podať primátor mesta, komisie
MZ, alebo jednotliví poslanci MZ v Moldave nad Bodvou.
7. Udelenie Plakety mesta schvaľuje MZ v Moldave nad Bodvou, alebo v odôvodnených
prípadoch primátor mesta Moldava nad Bodvou. V takomto prípade musí na najbližšom
zasadnutí o udelení plakety informovať Mestské zastupiteľstvo.
8. O udelených Plaketách mesta MsÚ v Moldave nad Bodvou vedie presnú evidenciu.
Tento Dodatok č.2 k VZN č. 26 bol prejednaný Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad
Bodvou dňa 24. 6. 2009 a schválený pod číslom 24/MZ/2009 bod B 26.
Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 26 nadobúda účinnosť dňa 9. 7. 2009.

Ing. István Zachariaš
primátor mesta
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