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Obec LITMANOVÁ na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov,
vydáva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach a postupe pri udeľovaní
verejných uznaní a ocenení Obce Litmanová
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a postup pri udeľovaní
verejných uznaní a ocenení Obcou Litmanová.
Čl. 2
Druhy ocenení
1.
2.
3.
4.

Čestné občianstvo Obce Litmanová
Cena Obce Litmanová
Ďakovný list Obce Litmanová
Cena starostu Obce Litmanová

Ocenenia sa udeľujú jednotlivcom, kolektívom/združeniam a inštitúciám, ktoré sa výraznou mierou
zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena Obce Litmanová.
Čl. 3
Predkladanie návrhov na udelenie ocenení
1. Návrhy na udelenie ocenení môže podať :
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) občania Obce Litmanová priamo alebo prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva
2. Návrhy sa predkladajú na podateľňu Obecného úradu v Litmanovej, z ktorej následne budú
odovzdané obecnému zastupiteľstvu priebežne počas roka
Návrh musí obsahovať:
meno, priezvisko a adresu iniciátora ocenenia
názov navrhovaného ocenenia
osobné údaje navrhovaného – meno, priezvisko, tituly, rodné meno, dátum narodenia, adresu trvalého
bydliska, povolanie, štátnu príslušnosť; v prípade združenia – názov združenia, sídlo, meno predsedu)
d) zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia – podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet
dosiahnutých úspechov, uvedenie ocenení, vyznamenaní udelených doma a v zahraničí
Čl. 4
Posudzovanie návrhov
3.
a)
b)
c)

1. Návrhy na udelenie ocenenia, okrem ocenení uvedených v zmysle čl. 2, bodu 4. posudzuje Komisia
kultúry, školstva, športu a voľného času. Zoznam vybraných kandidátov schvaľuje obecné
zastupiteľstvo 3/5-vou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

2. Návrhy na udelenie ocenenia v zmysle čl. 2, bod 4. posudzuje starosta obce.
3. V prípade, že návrh nie je kompletný, vyzve starosta obce alebo ním poverený zamestnanec obce
predkladateľa a určí lehotu na doplnenie. Keď návrh nie je v tejto lehote doplnený, nie je možné ho
akceptovať.
Čl. 5
Čestné občianstvo Obce Litmanová
1. Čestné občianstvo Obce Litmanová (ďalej len čestné občianstvo) je najvýznamnejším ocenením, ktoré
Obec Litmanová udeľuje fyzickým osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom, alebo
celoživotným dielom, 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 výnimočnými tvorivými výkonmi v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti.
2. Čestné občianstvo možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím
štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo nezakladá inštitút štátneho občianstva. O udelení čestného
občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a je opatrená odtlačkom pečiatky obce. Ak sa
čestné občianstvo udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne, a to
tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného alebo v niektorom svetovom jazyku. Ocenený ďalej
môže obdŕžať primeraný vecný dar schválený obecným zastupiteľstvom.
3. Čestné občianstvo možno v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam, čo sa vyznačí v príslušnej
listine.
Čl. 5.1
Práva čestného občana
Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve Obce Litmanová v súlade s ustanovením § 3
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Čl. 6
Cena Obce Litmanová
1. Obec Litmanová môže udeliť Cenu Obce Litmanová:
a) za vynikajúce výkony a významné výsledky jednotlivcov, alebo kolektívov/združení vo vedeckej,
pedagogickej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,
b) za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré výrazným spôsobom prispeli k ďalšiemu
rozvoju obce
c) za zviditeľňovanie a propagáciu Obce Litmanová doma i v zahraničí,
d) za činy, ktoré vykonali osoby pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov
a majetku obce
2. Cenu Obce Litmanová možno udeliť jednotlivcom, kolektívom/združeniam a inštitúciám aj pri
významných jubileách a výročiach.
3. Cenu Obce Litmanová možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom,
kolektívom, inštitúciám, obciam, prípadne mestám, a to aj pri významných príležitostiach.
4. Výnimočne sa môže Cena Obce Litmanová udeliť i po jeho smrti – in memoriam. Cenu v takomto
prípade prevezmú príbuzní pocteného.
5. Návrh na udelenie ceny predkladá starosta alebo poslanci obecného zastupiteľstva. Cena Obce
Litmanová sa udelí navrhovanej osobe, ak s návrhom vysloví súhlas väčšina prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva.
Čl. 6.1
Doklad o udelení Ceny Obce Litmanová
1. O každom udelení Ceny Obce Litmanová sa vydáva listina, ktorá je podpísaná starostom Obce
Litmanová. Listina sa označí pečaťou obce.

2. Ak sa držiteľom tohto ocenenia stane cudzí štátny príslušník, kolektív/združenie, inštitúcia a i., listina
môže byť vyhotovená dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie bude v jazyku pocteného alebo
v niektorom svetovom jazyku.
3. Súčasťou Ceny Obce Litmanová môže byť primeraný vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné
zastupiteľstvo.
Čl. 7
Ďakovný list Obce Litmanová
1. Ďakovný list Obce Litmanová sa udeľuje jednotlivcom, kolektívom/združeniam a inštitúciám
pôsobiacim na území obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce, a to aj pri
významných jubileách a výročiach.
2. Ďakovný list obce udeľuje starosta obce podľa návrhu obecného zastupiteľstva.
3. Ďakovný list tvorí listina s dominantami obce, jej erbom a textom opatrený podpisom starostu obce
a pečiatkou Obce Litmanová.
4. Súčasťou odovzdávania ďakovného listu starostu Obce Litmanová môže byť primeraný vecný, resp.
finančný dar.
Čl. 8
Cena starostu Obce Litmanová
1. Cenu starostu Obce Litmanová udeľuje starosta obce jednotlivcom, kolektívom/združeniam
a inštitúciám pôsobiacim na území obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce.
2. Cenu starostu Obce Litmanová tvorí listina s podpisom starostu a pečaťou obce.
3. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce podľa vlastného rozhodnutia, ktoré obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie.
4. Súčasťou Ceny starostu Obce Litmanová môže byť primeraný vecný dar.
Čl. 9
Odovzdávanie ocenení
1. Slávnostné odovzdanie ocenení sa vykonáva na mimoriadnom, slávnostnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Litmanovej, prípadne pri rôznych príležitostiach, ako sú významné životné jubileá,
významné zahraničné návštevy, výročia obce.
2. Prevzatie ocenenia sa dokumentuje zápisom do pamätnej knihy Obce Litmanová a podpisom poctenej
osoby, kolektívov a i.
3. V osobitných prípadoch môže obecné zastupiteľstvo poveriť starostu obce aj odovzdaním ocenenia aj
v bydlisku oceneného.
4. S udelením ocenenia nevznikajú držiteľom osobitné práva ani povinnosti.
5. V prípade úmrtia držiteľa ocenenia, ocenenie zostáva vo vlastníctve pozostalých v poradí uvedenom
podľa stupňa príbuzenstva (§ 117 Občianskeho zákonníka).
Čl. 10
Odňatie ocenenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej môže udelené ocenenia obce odňať, ak sa jeho držiteľ dopustil
závažného trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý je v rozpore so záujmami obce Litmanová a
jeho občanov, alebo odporuje všeobecne platným normám spolužitia štátov, národov a rás.
2. Udelené ocenenia možno odňať aj vtedy, ak sa dodatočne zistí, že bolo udelené nezaslúžene.
3. Na základe uznesenia o odňatí udeleného ocenenia Obce Litmanová je držiteľ povinný vrátiť listinu o
jej udelení.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
Hlavný kontrolór Obce Litmanová
poslanci Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
2. Kto zneužije ocenenie Obce Litmanová alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu, dopúšťa sa
priestupku (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o udeľovaní ocenení Obce Litmanová bol na
uplatnenie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov zverejnený spôsobom v obci obvyklým 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva, t. j. 22.10.2018
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o udeľovaní ocenení Obce Litmanová bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č232/2018
5. Toto VZN bolo zverejnené zákonom predpísaným spôsobom dňa 09.11.2018, účinnosť nadobúda
10.11.2018
V Litmanovej, 8.11.2018

Ing. Ján Kormaník
starosta obce

VZOR
Príloha č. 1

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

Návrh na udelenie čestného občianstva /ocenenia/ Obce Litmanová
1. Meno, priezvisko a adresa iniciátora ocenenia, telef. kontakt:
...........................................................................................................................................................
2. Názov navrhovaného ocenenia:
...........................................................................................................................................................
3.
Osobné údaje navrhovaného: meno, priezvisko, akademické tituly, rodné meno, dátum
narodenia, adresa trvalého bydliska, povolanie, štátna príslušnosť:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4.

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
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyjadrenie komisie:
Komisia ....................
súhlasí s týmto návrhom a odporúča ho OZ Obce Litmanová schváliť.
V Litmanovej,

VZOR

Obecné zastupiteľstvo v L I T M A N O V E J
v zmysle § 6 a§ 11 ods. 4 písm o) zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení v platnom znení

UDEĽUJE

Čestné občianstvo Obce Litmanová
_____________________________________________________

(komu)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(krátke zdôvodnenie)

Pečať obce

V Litmanovej, dňa............................

..........................................
podpis

