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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové 

č. 7/2007 

o udeľovaní ocenení mesta Vrbové 
 

 
Mesto Vrbové v zmysle § 6 odsek 1 a § 11 odsek 4 písmeno g zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a v zmysle § 12a Štatútu mesta Vrbové vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Vrbové (ďalej len VZN) o udeľovaní ocenení mesta Vrbové. 

 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky udeľovania, prípadne odobratia 

ocenení mesta Vrbové a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti. 

Čl.2  

Oblasť ocenení 

1/Ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom alebo kolektívom v nasledujúcich 

oblastiach: 

a/vzdelávanie, veda a technika, 

b/umenie, kultúra, publicistika, 

c/šport (aj šachisti, hasiči, kynológovia a iné príbuzné oblasti), 

d/zdravotníctvo, 

e/bezplatné darcovstvo krvi, 

f/verejno-prospešné činnosti, 

g/ochrana životného prostredia, 

h/pôdohospodárstvo a priemysel, 

i/verejný a duchovný život, 
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j/sociálna starostlivosť a charita, 

k/bezpečnosť a ochrana verejného poriadku, 

l/ záchrana životov. 

Čl.3 

Spôsob navrhovania a udeľovania ocenení 

1/Návrh na ocenenie môžu podať poslanci, primátor aj občania, alebo 

organizácie pôsobiace na území mesta, a to kedykoľvek v priebehu roka 

písomne mestskému úradu. 

2/Návrh musí obsahovať: 

a/zdôvodnenie odporúčania(podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet 

dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenie, či vyznamenania, ktoré už 

navrhovaný dostal, úspechy doma i v zahraničí), 

b/osobné údaje navrhovaného(titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, 

povolanie, zamestnanie, kontaktná adresa, prípadne číslo telefónu), 

c/ druh ocenenia. 

3/Návrhy na udelenie čestného občianstva mesta Vrbové a Ceny mesta Vrbové, 

predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta, prípadne ním poverený 

funkcionár mesta. 

4/Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí rozhodne o udelení 

ocenenia, ktoré sa odovzdá pri slávnostnej príležitosti, alebo na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, a v prípade uznania (ocenenie) aj iným vhodným 

spôsobom. 

Čl.4 

Druhy ocenení a vyznamenaní 

1/Mesto Vrbové udeľuje tieto ocenenia a vyznamenia: 

a/Čestné občianstvo mesta Vrbové, 

b/Cenu mesta Vrbové, 

c/Pamätnú medailu mesta Vrbové v troch stupňoch, 

d/Uznania. 

Čl.5 

Čestné občianstvo mesta Vrbové 

1/Čestné občianstvo mesta Vrbové udeľuje Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili: 
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a)o rozvoj mesta a jeho obyvateľstva (činorodou pomocou alebo výnimočným 

darom), 

b)o priateľstvo medzi národmi, partnerskými (družobnými) mestami, 

c)tvorivými výkonmi obohatili ľudské poznanie, 

d)zaslúžili sa o ochranu záujmov mesta a šírenia jeho dobrého mena doma 

i v zahraničí. 

2/Čestné občianstvo mesta Vrbové možno udeliť iba občanom, ktorí nemajú 

trvalý pobyt v meste Vrbové, ako aj cudzím štátnym príslušníkom. 

3/O udelení čestného občianstva rozhoduje Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou hlasov všetkých prítomných 

poslancov. 

4/O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, opatrená podpisom 

primátora a pečaťou mesta Vrbové. Pre cudzieho štátneho príslušníka sa môže 

vyhotoviť listina dvojjazyčne, v úradnom jazyku a materinskom jazyku 

pocteného alebo v niektorom svetovom jazyku. 

6/Pri tejto príležitosti sa poctený zapisuje do Pamätnej knihy mesta 

Vrbové. 

Čl.6  

1/Čestný občan má právo podieľať sa v súlade s ustanoveniami § 3 zákona SNR 

č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na 

samospráve mesta Vrbové: zúčastňovať sa zasadaní mestskej samosprávy 

s hlasom poradným, byť prizvaný na oficiálne slávnosti usporiadaných 

mestom, byť prednostne prijatý orgánmi mesta pri vybavovaní verejných 

i súkromných záležitostí. 

2/Mestské zastupiteľstvo môže čestné občianstvo mesta Vrbové odňať so 

súhlasom 3/5 väčšiny hlasov všetkých prítomných poslancov, ak sa jeho 

držiteľ dopustil závažného trestného činu, alebo iného závažného skutku, 

ktorý je v rozpore s etikou, dobrými mravmi, resp. so záujmami mesta a jeho 

občanov. 

3/Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva o odňatí čestného 

občianstva je jeho držiteľ povinný bezodkladne vrátiť listinu o jeho 

udelení. 

4/Odmientnutie ocenenia Čestné občianstvo mesta Vrbové a jeho odňatie 

vylučuje jeho ďalšie prípadné opätovné udelenie. 

5/Udelenie čestného občianstva sa zverejní cestou mestských masmédií po 

akte udelenia a zaznamená sa do kroniky mesta za príslušný rok. 

Čl. 7 

Cena mesta Vrbové 

1/Cena mesta Vrbové sa udeľuje najmä za: 
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a)vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, 

umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 

b)činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, 

spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta Vrbové, o jeho propagáciu 

doma i v zahraničí, 

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

d)činnosť osôb a organizácií pri záchrane a obnove kultúrnych a technických 

pamiatok mesta Vrbové. 

2/Všetky skompletizované návrhy kandidátov na udelenie Ceny mesta Vrbové 

posudzuje na svojom zasadaní komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania 

mestského zastupiteľstva, prípadne komisia mestského zastupiteľstva, ktorej 

predmetu činnosti sa ocenenie týka. 

3/Príslušná komisia MsZ po posúdení návrhov kandidátov pripraví stanovisko 

k udeleniu ocenenia Cena mesta Vrbové a predloží ho primátorovi mesta. 

4/O udelení Ceny mesta Vrbové rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou 

hlasov všetkých prítomných poslancov. 

5/Cenu mesta Vrbové tvorí „zlatá“ (pozlátená proof, limitovaná razba) 

Pamätná medaila mesta Vrbové s mestským erbom, a vecný dar. Súčasťou 

ocenenia je aj lístok o udelení opatrený podpisom primátora a pečaťou mesta 

Vrbové. 

6/S udelením ocenenia nevznikajú držiteľovi žiadne osobitné práva 

a povinnosti. 

7/Výnimočne sa cena môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in 

memoriam. V takomto prípade sa odovzdá rodinným príslušníkom pocteného. 

Dostane ju najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň 

príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia 

osoba. 

8/Opakovane udeliť cenu tým istým osobám sa môže najskôr po uplynutí 

piatich rokov. 

9/ Cena sa udeľuje spravidla pri príležitosti Dňa samosprávy v Slovenskej 

republike (6. september). 

10/ Ročne možno udeliť najviac tri Ceny mesta Vrbové. 

11/Udelenie ocenenia Cena mesta Vrbové sa zverejní cestou mestských 

masmédií po akte udelenia a zaznamená sa do kroniky mesta za príslušný rok. 

Čl. 8 

Pamätná medaila mesta Vrbové 

1/Pamätnú medailu mesta Vrbové udeľuje primátor občanom alebo kolektívom 

mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta v zmysle čl. 2. 

2/Ocenenie udeľuje primátor mesta Vrbové podľa vlastného rozhodnutia. 
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3/Ocenenie tvorí Pamätná medaila mesta Vrbové v troch stupňoch: 

a) prvý stupeň – „zlatá“ (pozlátená proof, limitovaná razba), 

b) druhý stupeň - „strieborná“ (strieborno patinovaná, limitovaná 

razba), 

c) tretí stupeň - „bronzová“ (bronzovo patinovaná). 

4)K medaile sa prikladá lístok o udelení, ktorý je opatrený podpisom 

primátora a odtlačkom pečiatky primátora mesta Vrbové. 

5/ V tom istom roku nemôže tá istá osoba získať rôzne stupne Pamätnej 

medaily mesta Vrbové a opakovane nemožno rovnaký stupeň Pamätnej medaily 

mesta Vrbové tej istej osobe udeliť. 

6/Ročne možno udeliť päť Pamätných medailí mesta Vrbové prvého stupňa, 

desať druhého stupňa a pätnásť tretieho stupňa. Maximálne počty 

v jednotlivých rokoch nemusia byť striktne dodržané, ale za celé volebné 

obdobie nesmie byť prekročený ich celkový súčet. 

7/Udelenie Pamätnej medaily mesta Vrbové sa zverejní cestou masmédií po 

akte udelenia a zaznamená sa do kroniky mesta za príslušný rok. 

Čl. 9 

Uznania 

1/Uznania sa môžu udeliť: 

a)obyvateľom mesta Vrbové, 

b)organizáciám a inštitúciám pôsobiacim na území mesta Vrbové alebo 

s mestom spolupracujúcimi, 

c)poslancom mestského zastupiteľstva a zamestnancom mesta Vrbové, 

2/Uznanie mesta môže byť: 

a)vecný dar, 

b)finančná odmena (len dospelým), 

c)pamätný list, 

d)ďakovný list. 

3/ O udeľovaní uznaní rozhoduje v rámci svojich kompetencií primátor mesta. 

Čl. 10 

Zrušovacie ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší: 

1/ VZN mesta Vrbové č. 22/1996 o udeľovaní Pamätnej mince Mórica Beňovského 

z 8. októbra 1996. 
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2/ písmeno d/ § 12a Štatútu mesta Vrbové v platnom znení. 

Čl. 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

1/ Ak si ocenený nepríde prevziať ocenenie v oznámenom termíne 

a neospravedlní svoju neúčasť, a neurobí tak ani do 30 dní od jeho 

plánovaného odovzdania, ocenenie sa anuluje. 

2/Evidenciu Pamätných medailí mesta Vrbové vedie ekonomický útvar Mestského 

úradu Vrbové, ktorý po skončení kalendárneho roka predloží správu o počte 

udelených medailí mestskému zastupiteľstvu. 

3/Kto zneužije ocenenie alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobneninu, 

dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta podľa zákona SNR 

č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4/Kontrolu používania tohto nariadenia vykonávajú poslanci Mestského 

zastupiteľstva vo Vrbovom a hlavná kontrolórka mesta Vrbové. 

5/ Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní 

pred rokovaním MsZ, t. j. 10. októbra 2007 na uplatnenie pripomienok 

k návrhu. 

6/Na tomto VZN mesta Vrbové sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

dňa 25. októbra 2007,uznesením č. 128/X/2007. Účinnosť nadobúda pätnástym 

dňom odo dňa jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta Vrbové, t. j. 9. 

novembra 2007. 

PaedDr. Ivan BOROVSKÝ, 

primátor mesta Vrbové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


