DODATOK č. 1
K ŠTATÚTU MESTA VRBOVÉ
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle IV. Hlavy Ústavy SR a v zmysle ustanovenia
§ 24 odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje pre katastrálne územie mesta Vrbové tento Dodatok č. 1 k Štatútu mesta.
Čl. 1
§1
Účel dodatku č. 1
Účelom tohto Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Vrbové /ďalej len dodatok č. 1/ je zmena
ustanovenia § 12a Čestné občianstvo, odmeny a ceny a to vzhľadom na udeľovanie nového
ocenenia mesta Vrbovský glóbus, grafiky Mórica Beňovského a pamätnej medaily mesta
Vrbové.
§2
Znenie dodatku č. 1
1. V § 12a bod 1, písm. b) sa pôvodné znenie ruší a náhrádza novým textom nasledovne:
b.) Cena mesta Vrbové – udeľuje sa za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
Ďalej za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, alebo za činnosť osôb pri záchrane
ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Návrhy na udelenie tejto ceny môžu
mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, prípadne aj občania mesta. Návrhy
musia byť riadne písomne odôvodnené. Výnimočne sa cena môže cena udeliť jednotlivcovi
i po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom
pocteného. Ako Cena mesta Vrbové sa udeľuje grafický list akad. maliara Igora Piačku,
predstavujúci Mórica Beňovského. Súčasťou je diplom o udelení ocenenia.
1. V § 12a bod 1, písm. d) sa pôvodné znenie ruší a náhrádza novým textom nasledovne:
d.) Beňovského glóbus – udeľovanie ocenenenia Beňovského glóbus sa realizuje na návrh
odbornej komisie zriadenej mestom Vrbové. Ocenenie môžu dostať domáce aj zahraničné
osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne zaslúžili o popularizáciu Mórica Beňovského
v duchu dorozumenia medzi národmi, ako aj významní slovenskí cestovatelia. Nominácie
s písomným odôvodnením môžu podávať fyzické i právnické osoby. Návrhy na udelenie
ocenenenia od odbornej komisie schvaľuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo – udeľuje
sa jednotlivcom alebo kolektívom za organizované, angažované, tématické podujatia, práce,
spoločenské aktivity pri zámere priblížiť osobnosť M. Beňovského širokej občianskej
verejnosti v meste Vrbové, na Slovensku alebo aj v zahraničí v oblasti vedeckej,
publicistickej, literárnej, výtvarnej, cestovateľskej, športovej, verejnoprospešnej, historickej.
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2. V § 12a bod 1 sa pridáva ďalie písm. e) s nasledovným textom :
e.) Pamätná medaila mesta Vrbové – môže sa udeliť fyzickým alebo právnickým osobám,
ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Vrbové, vynikli tvorivými výkonmi a verejnou
angažovanosťou. Ocenenie udeľuje primátor mesta na základe vlastného rozhodnutia.

Čl. 2
1/ Návrh tohto dodatku č. 1 k Štatútu mesta Vrbové bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom na uplatnenie pripomienok
k návrhu a schválený bol Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom a to trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
2/ Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Vrbové nadobúda účinnosť dňa 29.12.2015, pätnátsty deň
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
Schválené: 10. 12. 2015 Uznesením MsZ vo Vrbovom č. 152/XII/2015
Vyvesené: 14. 12. 2015

Vo Vrbovom, dňa 10.12.2015
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta, v. r.
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