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Dodatok č. 1 
 

 

ŠTATÚT   

 MESTA   SEREĎ 
 

 

 

 

Schválený uznesením MsZ č. ../2012  zo dňa 19.4.2012 

Účinnosť: dňa 4.5.2012 



Mestské zastupiteľstvo v Seredi (ďalej len zastupiteľstvo) podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)   schvaľuje  tento Dodatok č. 1 

Štatútu mesta Sereď 

 

 

Čl. I 

Štatút mesta Sereď sa mení a dopĺňa takto: 

1.  

ŠIESTA HLAVA 

OCENENIA MESTA SEREĎ  

sa nahrádza novým znením 

 

§ 31 

Základné ustanovenia 

1) Zastupiteľstvo udeľuje ocenenia: 

                  a) Čestné občianstvo mesta Sereď, 

                                                                b) Cena mesta Sereď. 

 

2)  Podmienky udeľovania jednotlivých ocenení upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta  ”O 

udeľovaní ocenení mesta Sereď “. 

 

§ 32 

Čestné občianstvo mesta Sereď  

1) Fyzickým  osobám,  ktoré  sa  obzvlášť  významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj mesta   

a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena alebo  ktorí   obohatili   

ľudské    poznanie vynikajúcimi     tvorivými    činmi,    môže    mestské zastupiteľstvo    udeliť   

Čestné občianstvo mesta Sereď. 

2) Čestné  občianstvo  mesta Sereď je udelené,  ak  za  návrh  hlasuje  trojpätinová väčšina prítomných 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

3)    K  udeleniu   Čestného   občianstva  mesta Sereď   patrí peňažná odmena v zmysle nariadenia „O 
udeľovaní ocenení mesta Sereď“. 

4) O udelení  Čestného  občianstva mesta Sereď sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. 
Listina sa pečatí pečaťou mesta. Súčasťou ocenenia je aj plaketa s erbom mesta.. 

5) Ocenený Čestným občianstvom mesta Sereď sa zapíše do Kroniky mesta Sereď aj do Pamätnej 

knihy mesta Sereď.  

6) Osoba,  ktorej  bolo  udelené  Čestné  občianstvo  mesta Sereď  má právo podieľať sa na 
samospráve mesta v zmysle časti § 4 ods.5 tohto štatútu. 

7) Zastupiteľstvo môže  trojpätinovou  väčšinou  hlasov    poslancov    udelené Čestné občianstvo 

mesta Sereď odňať na návrh primátora, ak zo závažných dôvodov čestný občan mesta prestane byť 

tejto pocty hodný.  

  

 § 33 

Cena mesta Sereď 

 

1) Cena mesta Sereď sa udeľuje za: 



a) vynikajúce  tvorivé  výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a za úspešnú reprezentáciu mesta, 

b) činnosť osôb,   ktoré  sa významným  spôsobom  pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, 

jeho propagáciu doma i v zahraničí, 

c) záchranu ľudských životov, majetku a jeho občanov. 

2)  Cena mesta Sereď môže byť udelená jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených prípadoch aj 

cudzím štátnym príslušníkom. 

3) Predložený  návrh  na ocenenie  schvaľuje  zastupiteľstvo  väčšinou prítomných poslancov. 

4) Cenu mesta Sereď tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena v zmysle nariadenia mesta   „O 

udeľovaní ocenení mesta Sereď“.   O udelení Ceny mesta Sereď sa  vydáva listina, ktorú podpisuje  

primátor  mesta.  

5) Ocenený  Cenou  mesta Sereď  sa  pri  tejto  príležitosti zapíše do Pamätnej knihy mesta Sereď. 

 

2. Ruší sa § 34 Štatútu mesta Sereď. 

3. Doterajšie §§ 35 – 37 sa označujú ako §§ 34 – 36. 

 

Čl. II 

1. Tento dodatok bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa 19.4.2012 uznesením č. 

../2012. 

 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 4.5.2012. 

 

V Seredi dňa  

 

Deň vyhlásenia:  

Deň zvesenia:   

 

                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                 primátor mesta      

 

 

 

 

 

 


