
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE  OBCE  VINI ČKY O ČESTNOM OBČIANSTVE 

 OBCE VINI ČKY, O CENE  OBCE  VINI ČKY  A CENE STAROSTU OBCE VINI ČKY  

číslo 3 / 2010 

Obec Viničky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 

 vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VINI ČKY (ďalej len „nariadenie“) O 
UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA  OBCE VINI ČKY,  CENY OBCE VINI ČKY A 
CENY  STAROSTU OBCE  VINIČKY.  

Prvá časť 
Úvodné ustanovenia 

 Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky udeľovania verejných uznaní  obce Viničky, 
ktorými sú Čestné občianstvo  obce Viničky, Cena obce  Viničky  a Cena  starostu obce Viničky. 

 Druhá časť  
Osobitné ustanovenia 

 Článok 1 
 Čestné občianstvo  obce Viničky 

1.) Čestné občianstvo  obce Viničky (ďalej len „čestné občianstvo“) ako najvyššie osobné 
vyznamenanie udelené  obcou       Viničky môže udeliť  obecné zastupiteľstvo osobám, ktoré sa 
zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, o ochranu jeho záujmov a 
šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi. 

 2.) Čestné občianstvo môže byť udelené občanom Slovenskej republiky i cudzím štátnym 
príslušníkom, vo výnimočných prípadoch aj in memoriam.  

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

4. )Čestné občianstvo možno udeliť občanovi len raz.

5. )Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladajú  starosta obce, poslanci   obecného
zastupiteľstva, obyvatelia obce, občianske združenia  so sídlom na území  obce. V návrhu musí byť 
uvedené meno a priezvisko navrhovanej osoby a odôvodnenie.  

6. )O udelení čestného občianstva rozhoduje  obecné  zastupiteľstvo, ktorému návrh predkladá
starosta obce. Návrh musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 



7. )O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorá obsahuje meno a priezvisko čestného 
občana, dátum udelenia čestného občianstva a stručné zdôvodnenie udelenia. Listina sa vyhotovuje 
v úradnom jazyku, je na nej erb  obce a podpis starostu obce. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, 
listinu je možné vyhotoviť aj v jazyku pocteného.  
 
8. )Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla na mimoriadnom 
zasadaní  obecného zastupiteľstva. Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy  
obce.  
 
9. )Ak sa udeľuje čestné občianstvo obce  in memoriam, listinu prevezmú rodinní príslušníci 
pocteného, prípadne iná oprávnená osoba.  
 
10.) Obecné  zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať hlasovaním nadpolovičnou 
väčšinou, ak sa občan, ktorému bolo udelené, spreneveril občianskej cti alebo porušil zákony 
Slovenskej republiky, alebo ak dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, na základe ktorých by k 
udeleniu čestného občianstva nedošlo.  
 
11. )Evidenciu o predložených návrhoch a o udelených čestných občianstvách, ako aj ostatnú 
administratívu s nimi spojenú zabezpečuje Obecný úrad vo Viničkách.  

 
 

Článok 2  
 

Cena  obce Viničky  
 
1. )Cena obce Viničky (ďalej len „cena  obce“) je ocenením udeľovaným  obecným zastupiteľstvom 
jednotlivcom, a to aj in memoriam, ako kolektívom za: 
 
 a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej 
a verejnoprospešnej činnosti, 
 
 b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a 
športový rozvoj mesta        o jeho propagáciu doma i v zahraničí,  
 
c) činnosť pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok obce,  
 
d) záchranu ľudských životov a majetku obce a jeho občanov,  
 
e) za iné významné počiny.  
 
2. )Cenu obce môže získať aj cudzí štátny príslušník alebo kolektív zo zahraničia.  
 
3. )Návrhy na udelenie ceny  obce môžu podávať poslanci  obecného zastupiteľstva, starosta , 
obyvatelia obce, občianske združenia, spolky a iné  inštitúcie so sídlom na území obce. V návrhu 
musí byť uvedené meno a priezvisko navrhovaného jednotlivca, resp. názov navrhovaného 
kolektívu a odôvodnenie.  
 
4. )Na Cenu obce Viničky sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 1 ods. 6 až 11 tohto nariadenia.  
 
5. )Cenu obce  tvorí: a) plaketa, b) listina o udelení ceny  obce.  

 



Článok 3  
Cena  starostu obce Viničky  

 
1. )Cena  starostu sa udeľuje osobám za mimoriadny prínos alebo činy v oblasti humánnej, 
kultúrnej, spoločenskej a športovej, alebo za činnosť, ktorou vo svojom odbore prispeli 
výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii  obce Viničky .  
 
2. )O udelení ceny obce rozhoduje  starosta  po prerokovaní návrhov v obecnom zastupiteľstve. 
Návrhy na ocenenie cenou  starostu obce môžu podávať aj poslanci obecného zastupiteľstva, 
inštitúcie a spoločenské organizácie so sídlom na území obci . Návrh musí byť podaný písomne a 
riadne zdôvodnený. 
 
3. )Cenu udeľuje starosta slávnostným spôsobom. Nositeľ ceny starostu obce sa zapíše do pamätnej 
knihy obce.  
 
4.) Súčasťou ceny  starostu je listina, na ktorú sa v primeranej miere vzťahuje ustanovenie čl. 1 ods. 
7 tohto nariadenia.  
 
5. )Evidenciu o predložených návrhoch a o udelených cenách, ako aj ostatnú administratívu s nimi 
spojenú zabezpečuje Obecný úrad Vo Viničkách.  

 
 

Tretia časť 
 Záverečné ustanovenia  

   
  

 1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané Obecným zastupiteľstvom vo Viničkách 
dňa 19.7.2010 a schválené pod číslom 5/2010 bod 6 b  . 
2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňa 4.8.2010.  
3.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo 
Viničkách. 

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                           Michal T a k á č 

                                                                                                              starosta obce 
  
 
 
 
 
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Viničky dňa : 02.07.2010               

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Viničky 20.07.2010  



 Návrh   na udelenie ocenenia 
 

 
Druh ocenenia: ČESTNÉ OBČIANSTVO  OBCE VINIČKY 
 
  
Možno udeliť:  Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Viničky o čestnom 
občianstve, o cene obce Viničky a cene starostu obce Viničky číslo /2010  článku  1. 
  
 
Osobné údaje navrhovaného:   
 
Titul, meno, priezvisko:              František Sanisló 
Dátum a miesto  narodenia:        23.3.1952, Viničky   
Trvalé bydlisko:                           Vihorlatská 8/B, 040 01 Košice 
Povolanie – zamestnanie:            Súkromný podnikateľ 
 
  
Kontaktná adresa (telefón):       Vihorlatská 8/B, 040 01 Košice, 0905 / 244 411 
 
 
Ocenenie udeliť pri príležitosti: 
     Oslavy Dňa obce  dňa 28.8.2010 
  
Zdôvodnenie odporúčania: 
  

Po  obdarovaní  Obce Viničky nehnuteľnosťou nachádzajúcou  sa v katastrálnom 
území obce Viničky  t.j. rodinného domu súp. č. 1 s   pozemkami  menovaný sa 
zvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a zveľadenie obce. 
 
Navrhovateľ: 
(Meno, priezvisko, adresa, telefón) 
Michal Takáč – starosta obce , ul. Spodná 212/5 , 076 31 Viničky, 0918 / 372 965  
 
Dátum: 10.8.2010 
 
 
 
Podpis: ...................................... 
 



 


