MESTO SEREĎ

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sereď
č. 5/2012 zo dňa 19.4.2012
o udeľovaní ocenení mesta Sereď
Schválené MsZ v Seredi dňa: 19.4.2012
Účinnosť od: 4.5.2012

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní
ocenení mesta Sereď“ (ďalej len nariadenie).

§1
Úvodné ustanovenie
1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky udeľovania a druhy ocenení mesta Sereď
a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.
2) Ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom alebo kolektívom v nasledujúcich oblastiach:
a) vedy a techniky,
b) umenia a kultúry,
c) školstva,
d) športu,
e) zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života,
f) ochrany životného prostredia,
g) pôdohospodárstva a priemyslu,
h) publicistiky a verejného života,
i)

sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi a náboženských organizácií,

j)

bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku,

k) iné mimoriadne zásluhy.

§2
Spôsob navrhovania a udeľovania ocenení
1) Návrh na ocenenie môže podať obyvateľ mesta starší ako 18.rokov alebo organizácia pôsobiaca na
území mesta v priebehu roka písomne na Mestský úrad v Seredi, vždy do 30.septembra
kalendárneho roku. (Vzory návrhov tvoria prílohy č. 1 a č.2 nariadenia)
2) Návrh na ocenenie musí obsahovať:
a) údaje navrhovateľa (titul, meno a priezvisko, kontaktnú adresu, podpis pri fyzickej osobe
a názov, sídlo, IČO, štatutár, podpis pri právnickej osobe),
b) údaje o navrhovanom (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú adresu – ak sa
jedná o jednotlivca, názov, zriaďovateľ, oblasť činnosti, termín začatia resp. ukončenia
činnosti, mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov – ak sa jedná o kolektív),

c) zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých
úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, ktoré už menovaný dostal, úspechy doma
i v zahraniční).
3) Organizačné oddelenie po overení, či návrh na ocenenie bol podaný v termíne a či obsahuje všetky
náležitosti stanovené nariadením, predloží návrhy na ocenenie na najbližšie rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Seredi, ktoré rozhodne o udelení ocenení.

§3
Druhy ocenení
1) Mestské zastupiteľstvo môže za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré prispeli významným spôsobom
k ďalšiemu rozvoju mesta alebo jeho reprezentácie udeliť nasledujúce ocenenia:
a) Čestné občianstvo mesta Sereď
b) Cena mesta Sereď

§4
Čestné občianstvo mesta Sereď
1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj 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 3/5 väčšina prítomných poslancov
mestského zastupiteľstva.
3) Čestné občianstvo mesta Sereď možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, v odôvodnených
prípadoch aj in memoriam, čo sa vyznačí v dokumentoch.
4) O udelení Čestného občianstva mesta Sereď sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta.
Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vydanie je v jazyku
pocteného, ak je cudzím štátnym príslušníkom. Tento akt sa zaznamenáva v Kronike mesta Sereď
a zapíše sa aj do Pamätnej knihy mesta Sereď.
5) Súčasťou ocenenia Čestné občianstvo mesta Sereď je aj plaketa s erbom mesta a peňažná odmena
vo výške 200 €.
6) Ocenenie sa konkrétnemu občanovi udeľuje len jedenkrát.

§5
Cena mesta Sereď
1) Cena mesta Sereď sa udeľuje za:

a) vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti a za úspešnú reprezentáciu mesta,

umeleckej,

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta,
jeho propagáciu doma a v zahraničí,
c) záchranu ľudských životov, majetku a jeho občanov.
2) Cena mesta Sereď je udelená ak za návrh hlasuje väčšina prítomných poslancov mestského
zastupiteľstva.
3) Cena mesta Sereď môže byť udelená jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených prípadoch aj
cudzím štátny príslušníkom.
4) O udelení Ceny mesta Sereď sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vydanie je v jazyku pocteného, ak je cudzím
štátnym príslušníkom. Tento akt sa zapíše do Pamätnej knihy mesta Sereď.
5)

Súčasťou ocenenia Cena mesta Sereď je aj plaketa s erbom mesta a peňažná odmena vo výške
170 € pre jednotlivca a 340 € pre kolektív.

6) Ocenenie Cena mesta Sereď sa konkrétnemu občanovi alebo kolektívu udeľuje len jedenkrát.

§6
Účinnosť
1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 19.4.2012 uznesením č.
66/2012.
2) Ruší sa VZN č. 1/2004 o udeľovaní ocenení mesta Sereď v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.12.2008.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 4.5.2012.
V Seredi, dňa 20.4.2012

Deň vyhlásenia: 20.4.2012
Deň zvesenia: 4.5.2012
- podpísanéIng. Martin Tomčányi
primátor mesta

Príloha č. 1

VZOR
návrhu na ocenenie Mesta Sereď pre jednotlivca

Údaje navrhovateľa:
- Meno a priezvisko, titul alebo názov organizácie, sídlo, IČO,
štatutár:

- Kontaktná adresa a telefón:
- Podpis
Údaje o navrhovanom:
- Meno a priezvisko, titul:
- Dátum narodenia:
- Národnosť
- Povolanie:
- Zamestnanie:
- Kontaktná adresa:
Názov ocenenia, na ktoré je menovaný navrhovaný:
- Čestné občianstvo mesta Sereď
- Cena mesta Sereď

Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti,
výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania,
ktoré už menovaný dostal, úspechy doma i v zahraničí):

Príloha č. 2

VZOR
návrhu na ocenenie Mesta Sereď pre kolektív

Údaje navrhovateľa:
- Meno a priezvisko, titul alebo názov organizácie, sídlo, IČO,
štatutár:

- Kontaktná adresa a telefón:
- Podpis

Údaje o navrhovanom:
- Názov:
- Zriaďovateľ:
- Oblasť činnosti:
- Termín začatia, resp. ukončenia činnosti:
- Vedúci kolektívu - meno a priezvisko:
- Mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov kolektívu:
Názov ocenenia, na ktoré je kolektív navrhovaný:
- Cena mesta Sereď

Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti,
výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania,
ktoré už kolektív dostal, úspechy doma i v zahraničí):

