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Návrh

VŠEOBECNE
OBCE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PARCHOVANY
č. 14

o udeľovaní: Čestného občianstva obce Parchovany
Ceny obce Parchovany
Ceny starostu obce Parchovany
Odmeny
§1
Úvodné ustanovenia
Obec Parchovany v súlade s § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 4 písm. o, pre ocenenie práce fyzických
a právnických osôb, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno
obce, zriaďuje tieto verejné vyznamenania a uznania:
1. Čestné občianstvo obce Parchovany
2. Cena obce Parchovany
3. Cena starostu obce Parchovany
4. Odmeny

§2
Čestné občianstvo obce Parchovany
1. Čestné občianstvo obce Parchovany možno udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť
významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj
a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete. Taktiež osobám,
ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti vedy, kultúry,
vzdelávania a športu.
2. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelenie nezakladá trvalý pobyt
v obci Parchovany.
3.Návrhy na udelenie čestného občianstva môžu podať starostovi obce: poslanci OZ,
obyvatelia obce, politické strany a hnutia, občianske združenia a iné právnické osoby
pôsobiace na území obce Parchovany. V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko
navrhovanej osoby a odôvodnenie.

4. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce
3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
5. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce.
Ak je poctený cudzí štátny príslušník, vydáva sa táto listina aj v rodnom jazyku pocteného,
prípadne v niektorom svetovom jazyku.
6. Odovzdávanie listiny o čestnom občianstve obce sa vykoná slávnostným spôsobom, na
mimoriadnom slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ak sa čestné občianstvo udeľuje in memoriam, listinu prevezmú najbližší príbuzní alebo
inštitúcia, ktorú kandidát reprezentoval.
7. Čestný občan ma právo podieľať sa na samospráve obce Parchovany v rozsahu platných
právnych predpisov ( zák. č. 369/1990 Zb.)
8.Obecné zastupiteľstvo môže čestné občianstvo odňať hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých
poslancov ak sa samotný ocenený vzdá čestného občianstva, alebo ak osoba, ktorej bolo
čestné občianstvo udelené, bola odsúdená za závažný úmyselný trestný čin alebo ak sa
dôvody, pre ktoré jej bolo čestné občianstvo udelené sa neskôr ukážu ako nepravdivé,
prípadne z iných vážnych dôvodov.

§3
Cena obce Parchovany
1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť Cenu obce Parchovany za:
a/ vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej,
technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b/ činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky,
ekonomický a kultúrny rozvoj obce,
c/ záchranou ľudských životov a majetku obce a jej občanov.
2. Návrhy na udelenie Ceny obce môžu podať starostovi obce: poslanci obecného
zastupiteľstva, obyvatelia obce, politické strany a hnutia, občianske združenia a iné
právnické osoby pôsobiace na území obce Parchovany. V návrhu musí byť meno, priezvisko
navrhovanej osoby alebo kolektívu, mena všetkých jeho členov, vrátane vedúceho a
odôvodnenie.
3. O udelení Ceny obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých
poslancov.
4. Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce Parchovany a finančná odmena vo výške: 100,- €
jednotlivcom a 300,- € pre kolektív.
5. Cenu obce Parchovany možno udeliť spravidla raz za rok.
6. Cenu obce udeľuje obecné zastupiteľstvo a odovzdáva starosta obce na slávnostnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi aj in memoriam, cenu v tomto prípade
preberá najbližší príbuzný pocteného.
8. O udelení Ceny obce sa vydáva listina, v ktorej sú uvedené osobné údaje o ocenenom,
dátum udelenia ceny, predmet ocenenia, číslo uznesenia obecného zastupiteľstva, pečiatka
obce Parchovany a podpis starostu obce.

§4
Cena starostu obce Parchovany
1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce jednotlivcom aj kolektívom za úspešnú
a záslužnú činnosť vo všetkých sférach života obce v prospech občanov obce
a samosprávy.
2. O udelení ceny starostu obce rozhoduje výlučne starosta obce. O svojom rozhodnutí
oboznámi poslancov obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
3. Návrh na udelenie Ceny starostu obce môžu podať starostovi obce aj poslanci obecného
zastupiteľstva alebo obyvatelia obce.
V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko navrhovanej osoby alebo kolektívu, mená
všetkých jeho členov, vrátane vedúceho a odôvodnenie.
4. Cenu starostu tvorí plaketa, vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné
zastupiteľstvo a listina o udelení Ceny starostu. Listina obsahuje meno oceneného, predmet
pocty a rok udelenia. Je opatrená pečiatkou obce a podpisom starostu obce.
5. Cenu udeľuje starosta obce na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§5
Odmeny
1.Obecné zastupiteľstvo a starosta obce môžu udeliť odmenu obce za aktívnu činnosť
v orgánoch samosprávy obce a významný podiel na rozvoji obce a to najmä poslancom,
obyvateľom obce, príp. iným osobám.
2. Výšku vecného daru alebo odmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§6
Spoločné ustanovenia
Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým boli udelené ocenenia, sa zapisujú do pamätnej
knihy, zriadenej na tento účel. Pamätná kniha obsahuje hlavné údaje o ocenených, dátum
udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli ceny udelené.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Toto VZN bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
číslo .................... dňa ....................... .

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce

