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Obec Sirník na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sirník č. 3/2016  

o udeľovaní verejných ocenení Obce Sirník 
 

 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje podmienky a spôsob 

udeľovania ocenení obce Sirník jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji 

obce, za jej reprezentáciu a propagáciu doma i v zahraničí, za mimoriadne humánne činy pri 

záchrane ľudského života, majetku obce a jej obyvateľov a za spoločenskú angažovanosť. 

 

2. Udelené môžu byť tieto verejné ocenenia: 

a) Čestné občianstvo Obce Sirník 

b) Cena Obce Sirník 

c) Pamätný list – Ďakovný list starostu obce 

3. Významným osobnostiam sa vzdávajú verejné pocty: 

- pamätná tabuľa, socha, busta, pomenovanie menom významnej osobnosti určitého mesta, 

organizácie, podujatia, ceny 

 

Prvá časť 

Č e s t n é  o b č i a n s t v o  O b c e  S i r n í k  
 

 

Článok 1 

Podmienky udeľovania 

1. „Čestné občianstvo Obce Sirník” (ďalej len „ čestné občianstvo”) sa udeľuje významným 

osobnostiam žijúcim mimo obce Sirník (nie sú obyvateľmi obce), ktorí sa dlhodobo a 

mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, 

ochranu jej záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili 

ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. 

2. Čestné občianstvo môže byť udelené aj in memoriam. 

3. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelenie nezakladá trvalý pobyt 

v obci Sirník. 

 

 

Článok 2 

Spôsob udeľovania 

1. Udelenie čestného občianstva môžu navrhnúť: 

a) starosta obce 

b) poslanci obecného zastupiteľstva 

c) obyvatelia obce, 

d) občianske združenia, spolky, umelecké a ekonomické inštitúcie pôsobiace na území obce. 

Písomný návrh s odôvodnením je možné predkladať priebežne počas roka. 

2. Návrh na udelenie čestného občianstva musí obsahovať: 



a) údaje o kandidátovi: 

- u jednotlivcov: meno priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého 

pobytu 

- u kolektívov: názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu právnickej osoby, počet členov 

kolektívu, zameranie činnosti 

b) profesionálne skúsenosti kandidáta na ocenenie, stručný životopis 

c) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými úspechmi a 

oceneniami kandidáta doma i v zahraničí 

d) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého o súhlase so spracovaním jeho osobných údajov na 

účely konania o udelení verejného ocenenia 

3. Poradným orgánom na posúdenie návrhov na udelenie čestného občianstva je obecné 

zastupiteľstvo.  

4. Udelenie ceny čestného občianstva schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Sirník (ďalej len 

OZ) uznesením. 

 

Článok 3 

Listina o udelení čestného občianstva 

1. O udelení ceny čestného občianstva sa vydáva slávnostná listina. Listina sa vyhotovuje na 

kvalitnom prírodnom papieri. Jej grafická úprava obsahuje farby a erb obce. 

Listina obsahuje: 

a) titul, meno a priezvisko oceneného 

b) text: Čestné občianstvo obce Sirník 

c) stručné zdôvodnenie udelenia 

d) dátum udelenia 

e) podpis starostu 

f) pečať obce 

2. Ak je pocteným cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť aj v jazyku pocteného, 

prípadne v niektorom inom jazyku. Ak sa čestné občianstvo udeľuje in memoriam,  

listinu prevezme najbližší pozostalý – príbuzný. Pri rovnakom stupni príbuzenstva má 

prednosť vekovo staršia osoba. 

 

 

Článok 4 

Vecný dar k udeleniu čestného občianstva 

Čestnému občanovi sa k listine odovzdáva  finančná hotovosť alebo dar vo výške maximálne 

do 300,00€. 

 

Článok 5 

Odovzdávanie listiny čestného občianstva 

1.) Listina sa odovzdáva čestnému občanovi na slávnostnom zasadnutí obecného  

zastupiteľstva alebo na verejnom zhromaždení občanov obce. 

2.) Prevzatie ceny sa dokumentuje zápisom do kroniky obce Sirník a podpisom ocenenej 

osoby pri tomto zápise: 

- poradové číslo 

- číslo uznesenia obecného zastupiteľstva 

- meno vyznamenaného a trvalý pobyt 

- dôvod udelenia ocenenia 

- dátum udelenia 

(stručný scenár slávnostného odovzdania – príloha č. 2). 



Článok 6 

Práva čestného občana 

Čestný občan obce Sirník nadobúda všetky práva obyvateľa obce, okrem práva byť zvolený 

do obecného zastupiteľstva, voliť orgány samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach 

života a rozvoja obce (miestne referendum). 

 

 

Článok 7 

Zvláštne práva čestného občana 

Zvláštnymi právami čestného občana sú: 

- zúčastniť sa zasadnutí obecnej samosprávy s hlasom poradným, 

- byť pozvaný na oficiálne slávnosti usporiadané obcou. 

 

 

Článok 8 

Zverejnenie udelenia čestného občianstva 

Udelenie čestného občianstva sa zverejní prostredníctvom webovej stránky obce po akte 

udeľovania. 

 

Článok 9 

Zrušenie udelenia čestného občianstva 

Čestné občianstvo obce môže zrušiť obecné zastupiteľstvo uznesením v tom prípade: 

- ak sa samotný ocenený vzdá čestného občianstva, 

- ak sa čestný občan dopustí závažného trestného činu alebo koná proti záujmom obce. 

 

 

Druhá časť 

C e n a  O b c e  S i r n í k  

 
Článok 1 

Podmienky udeľovania 

1. Cenu Obce Sirník (ďalej len „ocenenie”) udeľuje Obecné zastupiteľstvo obce Sirník (ďalej 

len „Obecné zastupiteľstvo“) jednotlivcom alebo kolektívom (ďalej len „kandidát“) za 

zásluhy o rozvoj obce Sirník, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti 

kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a spoločenského života. 

2. Na spôsob podávania návrhu na udelenie ocenenia sa vzťahuje Článok 2 prvá časť tohto 

VZN. 

3. Výnimočne sa môže ocenenie udeliť jednotlivcovi i po smrti – in memoriam. V takomto 

prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník oceneného. 

4. Na odovzdanie a prevzatie ceny sa vzťahuje Článok 5 ods. 2 prvá časť tohto VZN. 

 

Článok 2 

Listina o udelení ceny Obce Sirník a vecný dar 

1. O udelení ocenenia sa vydáva listina. Listina sa vyhotovuje na kvalitnom papieri. Jej 

grafická úprava obsahuje farby a erb obce. 

Listina obsahuje: 

a) titul, meno a priezvisko oceneného 

b) text: Cena Obce SIRNÍK 

c) stručné zdôvodnenie udelenia 



d) dátum udelenia 

e) podpis starostu 

f) odtlačok pečate obce 

2. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, 

prípadne v niektorom inom jazyku. 

 

 

Článok 3 

Vecný dar k cene Obce Sirník 

1. Súčasťou udelenia ceny je vecné ocenenie. Na rube vecného ocenenia bude nápis „Cena 

Obce Sirník, rok udelenia a meno, priezvisko, titul oceneného. 

2. Ocenenie možno každoročne udeliť trom kandidátom. 

3. Ocenenému sa odovzdáva finančná hotovosť alebo dar vo výške: 

- jednotlivcovi maximálne - 300,- Eur 

- kolektívu do 10 osôb - 1 000,- Eur, 

- kolektívu nad 10 osôb - 1500,- Eur 

4. Výnimočne sa ocenenie môže udeliť jednotlivcom i po smrti – in memoriam. V takomto 

prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník oceneného. 

 

Článok 4 

Odovzdávanie ceny Obce Sirník 

Listina a vecný dar sa odovzdáva laureátovi na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

alebo na verejnom zhromaždení občanov. (stručný scenár slávnostného odovzdania – príloha č. 

2). 

Prevzatie ceny sa dokumentuje zápisom do kroniky obce Sirník a podpisom ocenenej osoby pri 

tomto zápise: 

- poradové číslo 

- číslo uznesenia obecného zastupiteľstva 

- meno vyznamenaného a trvalý pobyt 

- dôvod udelenia ocenenia 

- dátum udelenia 

 

 

Článok 5 

Odňatie Ceny Obce Sirník 
1. Obecné zastupiteľstvo môže udelené ocenenie odňať uznesením OZ: 

a) ak jeho držiteľ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, prípadne ak sa jeho držiteľ 

dopustil iného skutku, ktorý je v rozpore so záujmami obce Sirník a jeho občanov, alebo 

odporuje všeobecne platným normám spolužitia štátov, národov, národností a rás, 

b) ak sa dodatočne zistí, že bolo udelené nezaslúžene. 

2. Návrh na odňatie ocenenia predkladá starosta obce, poslanci OZ, právnické osoby a fyzické 

osoby prostredníctvom poslancov OZ. Návrh posudzuje komisia, ktorá posudzovala návrhy na 

udelenie ocenenia. 

3. Na základe schváleného uznesenia o odňatí ocenenia je držiteľ povinný bezodkladne vrátiť 

listinu o jej udelení a poskytnutý vecný dar. 

4. Schválením uznesenia o odňatí ocenenia sa uvedené dokumentuje zápisom do Kroniky 

obce Sirník“. 

5. Odmietnutie ocenenia alebo jeho odňatie vylučuje jeho ďalšie prípadné opätovné udelenie. 



Tretia časť 

P a m ä t n ý  l i s t  –  Ď a k o v n ý  l i s t  s t a r o s t u  o b c e  S i r n í k  
 

1. Pamätný list starostu obce Sirník (ďalej len „pamätný list“) udeľuje starosta obce 

jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu 

a propagáciu obce, pri významnom pracovnom alebo životnom jubileu alebo inom jubileu za 

dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej 

organizácii. 

2. Písomný návrh na udelenie ocenenia môžu podať 

a) poslanci obecného zastupiteľstva 

b) právnické osoby a obyvatelia obce priebežne počas roka. 

3. Návrh na udelenie ceny starostu musí obsahovať: 

a) údaje o kandidátovi: 

- u jednotlivcov: meno priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, 

adresa trvalého pobytu 

- u kolektívov: názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu právnickej osoby, 

počet členov kolektívu, zameranie činnosti 

b) životopis 

c) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými 

úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí, 

d) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého o súhlase so spracovaním jeho osobných 

údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia. 

4. O udelení pamätného listu starostu rozhoduje starosta. 

5. Pamätný list starostu obce sa odovzdáva na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

alebo na verejnom zhromaždení občanov. 

6. Na odovzdanie a prevzatie ceny sa vzťahuje Článok 5 ods. 2 prvá časť tohto VZN. 

 

 

 

Článok 1 

Vecný dar k udeleniu Pamätného – Ďakovného listu 
1. Súčasťou udelenia listiny je vecné ocenenie. Na vecnom ocenení bude nápis „Pamätný list 

– Ďakovný list starostu obce Sirník, rok udelenia a meno, priezvisko, titul oceneného. 

2. Ocenenie možno každoročne udeliť kandidátom na základe rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva. 

3. Ocenenému sa odovzdáva finančná hotovosť alebo dar vo výške: 

- jednotlivcovi maximálne - 300,- Eur 

- kolektívu do 10 osôb maximálne - 1 000,- Eur, 

- kolektívu nad 10 osôb maximálne - 1500,- Eur 

4. Výnimočne sa ocenenie môže udeliť jednotlivcom i po smrti – in memoriam. V takomto 

prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník oceneného. 

Ocenenému občanovi sa k listine odovzdáva finančná hotovosť alebo dar vo výške 

maximálne do 300,00€. 

 

 

 

 

 

 



Štvrtá časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Obec Sirník do 30. apríla v príslušnom kalendárnom roku zverejní na svojom 

webovom sídle, na úradnej tabuli výzvu na predkladanie návrhov na udelenie verejných 

ocenení. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Sirníku dňa 17.03.2016. uznesením číslo 4/III/2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom 

od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce Sirník  04.04.2016. 

 

 

 

Viktor Kalán 

starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

príloha č. 1 k VZN č. 3/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku 
V zmysle § 11 ods. 3 písm. k zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 

 

 

 

 

U D E Ľ U J E 

 

 

Čestné občianstvo obce Sirník  

 

 

 

 
(komu)  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(krátke zdôvodnenie)  

 

 

 

 

Pečať obce 

 

 

 

 

 

V Sirníku, dňa ...........................................  

 

 

 

 

 

 

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

Starosta obce 
 

 

 

 

 



 

príloha č. 2 k VZN č. 3/2016 

 

 

Návrh krátkeho scenára udelenia čestného občianstva obce, ceny Obce Sirník: 

 

 

1. Vystúpenie starostu obce 

- Prečítanie rozhodnutia obecného zastupiteľstva 

- Stručný životopis pocteného 

- Zdôvodnenie zásluh pre obec 

2. Odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva, ceny Obce Sirník 

3. Zápis do kroniky obce 

4. Príhovor oceneného  


