SMERNICA
„Zásady udeľovania
Čestného občianstva obce Pružina, Ceny obce Pružina a Ceny starostu obce Pružina“
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Predmet úpravy

1. Smernica „Zásady udeľovania Čestného občianstva obce Pružina, Ceny obce Pružina a Ceny
starostu obce Pružina“ (ďalej len „smernica“) – ustanovuje systém, formu, spôsob
a podmienky udeľovania verejných ocenení.
2. Smernica je spracovaná v súlade so štatútom obce Pružina, zákonom o obecnom zriadení
a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútroorganizačnými
normami.
3. Smernica je verejným dokumentom a musí byť sprístupnená verejnosti.
4. Smernicu vydáva obecné zastupiteľstvo a podpisuje starosta obce Pružina.

Čl. 2
Základné pojmy
1. Kandidát na ocenenie - je osoba alebo kolektív, ktorý spĺňa všetky podmienky a kritéria na
ocenenie a obecná rada odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby mu bolo udelené verejné
ocenenie.
2. Poctená osoba – je osoba alebo kolektív, ktorým bolo udelené verejné ocenenie.
3. Verejné ocenenie – pre potreby tejto smernice sú ním Čestné občianstvo obce Pružina, Cena
obce Pružina a Cena starostu obce Pružina.
4. Kolektív – pre potreby tejto smernice sú ním aj rôzne subjekty, organizácie, združenia a pod.
5. Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie verejných ocenení (ďalej len „komisia“) je
poradný orgán obecného zastupiteľstva. Členov komisie menuje starosta po ich zvolení
obecným zastupiteľstvom.
ČESTNÉ OBČIANSTVO
Čl.3
Predkladanie návrhov
1. Osoby, ktoré sú oprávnené predkladať návrhy na udelenie čestného občianstva, predložia
svoje návrhy najneskôr v termíne, ktorý určí obecné zastupiteľstvo.
2. Návrh na udelenie čestného občianstva (ďalej len „návrh“) musí obsahovať náležitosti
uvedené vo vzore návrhu, ktorý tvorí súčasť prílohy tejto smernice.
3. Pravdivosť informácií overí a chýbajúce údaje v návrhoch doplní Obecný úrad v Pružine.
Obecný úrad je povinný vyžiadať súhlas s udelením čestného občianstva od osoby
navrhovanej na ocenenie. Táto povinnosť neplatí v prípade, že je čestné občianstvo
udeľované „in memoriam“.
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4. Návrhy, ktoré spĺňajú kritéria a podmienky v tejto smernici predloží starosta, alebo ním
poverená osoba na prerokovanie komisii. K jednotlivým návrhom zaujme komisia stanovisko,
v ktorom odporučí alebo neodporučí obecnému zastupiteľstvu udeliť navrhnutej osobe
čestné občianstvo.
Slávnostné udelenie čestného občianstva
5. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o udelení tohto ocenenia 2/3–vou väčšinou hlasov všetkých
poslancov.
6. Poctená osoba získava čestný titul „Čestný občan obce Pružina“. Je to čestné osobné
ocenenie a nezakladá trvalý pobyt v obci Pružina.
7. O udelení ocenenia – titulu Čestný občan obce Pružina sa vydáva listina opatrená pečaťou
obce, ktorú podpisuje starosta . Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že
druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
8. Čestné občianstvo možno udeliť občanovi len jedenkrát.
9. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej
návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Pružina.
10. Spolu s listinou sa odovzdáva poctenej osobe aj dar. Cena je dotovaná sumou 100,- Eur.
Poctený občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do Pamätnej knihy obce Pružina.

Odňatie čestného občianstva
11. Postup a kompetencie obecného zastupiteľstva pri predkladaní, spracovávaní návrhu
a rozhodovaní o odňatí uvedeného ocenenia sú rovnaké ako pri jeho udeľovaní.
12. Čestné občianstvo môže obecné zastupiteľstvo ocenenému odňať, ak zo závažných dôvodov
čestný občan obce nie je tejto pocty hodný. O odňatí tohto ocenenia rozhoduje obecné
zastupiteľstvo 2/3-vou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
13. Pre odňatie čestného občianstva nie je potrebný predchádzajúci súhlas poctenej osoby.

CENA OBCE PRUŽINA
Čl. 4
Predkladanie návrhov
14. Osoby, ktoré sú oprávnené predkladať návrhy na udelenie ceny obce, predložia svoje návrhy
najneskôr v termíne, ktorý určí obecné zastupiteľstvo.
15. Návrh na udelenie ceny obce (ďalej len „návrh“) musí obsahovať náležitosti uvedené vo vzore
návrhu, ktorý tvorí súčasť prílohy tejto smernice.
16. Pravdivosť informácií overí a chýbajúce údaje v návrhoch doplní Obecný úrad v Pružine.
Obecný úrad je povinný vyžiadať súhlas s udelením verejného ocenenia od osoby alebo
kolektívu navrhovaného na ocenenie.
17. Návrhy, ktoré spĺňajú kritéria a podmienky uvedené v tejto smernici predloží starosta alebo
starostom poverená osoba na prerokovanie komisii. K jednotlivým návrhom zaujme komisia
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stanovisko, v ktorom odporučí alebo neodporučí obecnému zastupiteľstvu udeliť navrhnutej
osobe cenu obce.

Slávnostné udelenie ceny obce
18. O udelení verejného ocenenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo a vydáva sa o ňom listina
opatrená pečaťou obce, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne
takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
19. Cenu obce možno udeliť poctenej osobe alebo kolektívu viackrát.
20. Poctenej osobe alebo kolektívu patrí čestný titul „Nositeľ Ceny obce“.
21. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
22. Spolu s listinou sa odovzdáva poctenému aj dar. Cena je dotovaná sumou 100,- Eur. Poctený
občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do Pamätnej knihy obce Pružina.

CENA STAROSTU OBCE PRUŽINA
Čl. 5
Udelenie Ceny starostu obce Pružina
Predkladanie návrhov
1. Osoby, ktoré sú oprávnené predkladať návrhy na udelenie Ceny starostu, predložil svoje
návrhy najneskôr v termíne, ktorý určí obecné zastupiteľstvo.
2. Návrh na udelenie ceny starostu musí obsahovať náležitosti uvedené vo vzore návrhu, ktorý
tvorí súčasť prílohy tejto smernice.
3. Pravdivosť informácií overí a chýbajúce údaje v návrhoch doplní Obecný úrad v Pružine.
4. Návrhy, ktoré spĺňajú kritéria a podmienky v tejto smernici predloží starosta obce alebo ním
poverená osoba na prerokovanie komisii.

Slávnostné udelenie ceny starostu obce
5. O udelení verejného ocenenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo a vydáva sa o ňom listina
opatrená pečaťou mesta, ktorú podpisuje starosta obce. Listinu možno vyhotoviť aj
dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé, vyhotovenie je v jazyku pocteného
6. Cenu starostu možno poctenej osobe alebo kolektívu možno viackrát.
7. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
8. Spolu s listinou sa odovzdáva poctenému aj dar. Cena starostu je dotovaná sumou 100,- Eur.

Čl. 6
Spoločné ustanovenia
1. O udelení a odobratí verejných ocenení vedie obecný úrad evidenciu a taktiež spravuje
agendu s tým súvisiacu.
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2. Zámer udeliť pre príslušný rok verejné ocenenie, vyhlasuje samospráva spôsobom v mieste
obvyklým, pričom berie do úvahy potrebu primeraného časového odstupu na predkladanie
návrhov zo strany verejnosti a ich spracovania. Vo vyhlásení sa uvedie o aký druh verejného
ocenenia ide, dátum dokedy je možné návrhy na udelenie verejného ocenenia predkladať
a akým spôsobom.
3. Aj v prípade, že bude zverejnený zámer, obecné zastupiteľstvo nemusí udeliť žiadne verejné
ocenenie.

ČL. 7
Záverečné ustanovenie
1. Za evidovanie a správu a zmenové konanie tohto dokumentu je zodpovedný obecný úrad.
2. Na všetky náležitosti, ktoré nie sú upravené v tejto smernici sa viažu príslušné ustanovenia
súvisiace všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných predpisov.
3. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia obecným zastupiteľstvom.
V Pružine dňa 21.05.2015

Michal Ušiak
starosta obce

Prílohy:

1. Vzor návrhu na udelenie (odňatie) čestného občianstva
2. Vzor návrhu na udelenie Ceny obce
3. Vzor návrhu na udelenie Ceny starostu
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SCHVÁLILO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V PRUŽINA NA ZASADNUTÍ DŇA 05.06.2015 UZNESENÍM
ČÍSLO 21/2015.
V Pružine dňa 05.06.2015
Michal Ušiak
starosta obce
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VZOR č. 1

Návrh na udelenie /odňatie verejného ocenenia
Čestné občianstvo obce Pružina
Navrhovateľ

Meno a priezvisko

Adresa:
číslo telefónu:
Predkladateľ návrhu

Meno a priezvisko

Osoba navrhovaná na udelenie/odňatie verejného ocenenia
Meno a priezvisko:

Rodné meno

Adresa

Akademický titul
Dátum narodenia

Pracovná alebo verejná funkcia/pôsobnosť

Zdôvodnenie návrhu (podrobné):

Prílohy:
Navrhovateľ (dátum a podpis):

Predkladateľ (dátum a podpis)
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VZOR č. 2

Návrh na udelenie verejného ocenenia
Cena obce Pružina
Navrhovateľ

Meno a priezvisko

Adresa

číslo telefónu:

Predkladateľ návrhu

Meno a priezvisko

Osoba navrhovaná na udelenie verejného ocenenia
Meno a priezvisko:

Rodné meno

Adresa

Akademický titul
Dátum narodenia

Pracovná alebo verejná funkcia/pôsobnosť
Zdôvodnenie návrhu (podrobné):

Prílohy:
Navrhovateľ (dátum a podpis):

Predkladateľ (dátum a podpis)
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VZOR č. 3

Návrh na udelenie verejného ocenenia
Cena starostu obce Pružina
Navrhovateľ:

Meno a priezvisko:

Adresa:
číslo telefónu:
Predkladateľ návrhu

Meno a priezvisko

Osoba navrhovaná na udelenie verejného ocenenia
Meno a priezvisko:

Rodné meno

Adresa

Akademický titul
Dátum narodenia

Pracovná alebo verejná funkcia/pôsobnosť
Zdôvodnenie návrhu (podrobné):

Prílohy:
Navrhovateľ (dátum a podpis):

Predkladateľ (dátum a podpis)
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