
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE RAKOVÁ 

O UDEĽOVANÍ OCENENÍ OBCE RAKOVÁ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na základe ustanovení § 6 a 11 ods. 3 písm. g/ a o/ zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto  

Všeobecné záväzné nariadenie o udeľovaní ocenení obce Raková 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je stanoviť podmienky 

udeľovania prípadne odobratia ocenení obce Raková  a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.  

(2) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: 

a) Čestné občianstvo obce Raková 

b) Cena obce Raková 

c) Cena starostu obce Raková 

d) Odmeny 

 

§ 2 

Čestné občianstvo obce Raková 

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu 

jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 

tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Raková. 

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 

väčšinou všetkých poslancov. 

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť 

aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného. 

(4) 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 Raková. 

 



 

§ 3 

Cena obce Raková 

(1) Cena obce Raková sa udeľuje za: 

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

verejno-prospešnej činnosti, 

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

propagáciu doma i v zahraničí, 

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov. 

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj 

občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 

(3) Cenu obce Raková tvorí plaketa so znakom obce a peňažitá odmena, prípadne vecný dar, ktoré 

schváli obecné zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení podpísaná  starostom obce. 

(4) Cena obce Raková sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 

rokov. 

(5) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade 

sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného. 

§ 4 

Cena starostu obce Raková 

 

(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v 

prospech obce. 

(2) Cenu starostu obce Raková tvorí vecný dar, prípadne peňažitá odmena, ktoré schváli obecné 

zastupiteľstvo. 

(3) Evidencia sa vedie v Kronike obce Raková, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, 

dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené. 

 

§ 5 

Odmeny 

(1) Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné 

dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu 

prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce. 



 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto VZN o udeľovaní ocenení obce Raková bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rakovej 

dňa  19.6.2012. 

(2)  V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení bol návrh VZN vyvesený dňa 

24.5.2012 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a  v  zmysle § 6 ods. 8 zákona  č. 369/1990 o 

obecnom zriadení, schválené VZN bolo vyvesené 20.6.2012 po zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

(3) Toto VZN nadobúda  účinnosť dňom 5.7. 2012. 

 

 

Mgr. Anton Heglas 

   starosta obce 

 

 


