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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZAVAR č. 1/2021  

o udeľovaní Čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní 

a cien obce Zavar  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare v zmysle § 6 ods. 1 v spojení s ust. § 4 ods. 5 písm. b) , § 11 

ods. 4 písm. g a písm. o) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva tento:  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZAVAR č. 1/2021 

o udeľovaní Čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Zavar 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky pre udeľovanie Čestného občianstva obce 

Zavar ( ďalej len čestné občianstvo ) a Ceny starostu obce Zavar . 

Článok 2 

Druhy verejných vyznamenaní a uznaní 

Obec Zavar udeľuje pre ocenenie práce fyzických a právnických osôb, ktoré sa obzvlášť 

významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a šírenie dobrého mena doma i vo svete tieto 

verejné vyznamenania a uznania: 

 a) Čestné občianstvo Obce Zavar 

 b) Cena starostu Obce Zavar 

c) vecná a finančná odmena 

Článok 3 

Čestné občianstvo Obce Zavar 

 1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť čestné občianstvo osobám: 
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a) ktoré sa zvlášť významným spôsobom, alebo humánnymi činmi zaslúžili o rozvoj a 

zveľadenie obce a život jej obyvateľov  

b) ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena obce doma a v zahraničí  

c) ktoré sa zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj obce  

d) ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti vedy, kultúry, 

vzdelávania a športu  

2. Čestné občianstvo môže byť udelené len osobám, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci. 

 Čestné občianstvo môže byť udelené aj in memoriam.  

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

Zavar.  

4. Odmietnutie ocenenia laureátom vylučuje jeho prípadné opätovné udelenie.  

5. Čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.  

 6. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. (vzor 

listiny - Príloha č. 1)  

7. Návrh na udelenie čestného občianstva môžu podať: starosta obce, starostovi obce 

poslanci obecného zastupiteľstva, obyvatelia obce, občianske združenia a iné právnické 

osoby pôsobiace na území obce Zavar. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej 

osoby a odôvodnenie. Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

poslancov následne návrh schvaľuje. (vzor návrhu - Príloha č. 2) . Od navrhovanej osoby bude 

požadovaný Súhlas navrhovanej osoby s udelením Čestného občianstva Obce Zavar ( v 

prípade Čestného občianstva in memoriam súhlas najbližšieho príbuzného ) a písomný súhlas 

dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/18 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Odovzdanie listiny o čestnom občianstve sa vykoná slávnostným spôsobom. Čestný občan 

obce sa pri tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy obce Zavar.  

9. Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať hlasovaním nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých poslancov, ak zo závažných dôvodov čestný občan nie je hodný 

tejto pocty alebo u koho dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, na základe ktorých by udelenie 

čestného občianstva ocenenému nepatrilo. 

10. Čestný občan obce má právo podieľať sa na samospráve obce, zúčastňovať sa na 

podujatiach obce a možnosť podieľať sa na zveľaďovaní obce.  

 

Článok 4 

Cena starostu Obce Zavar 

 

1. Cenu starostu obce Zavar udeľuje starosta obce jednotlivcom aj kolektívom za ich záslužnú 

činnosť vo všetkých sférach života obce na prospech občanov obce a samosprávy.  

2. O udelení ceny starostu obce rozhoduje výlučne starosta obce.   

3. Návrh na udelenie Ceny starostu obce môžu podať starostovi obce aj poslanci obecného 

zastupiteľstva, obyvatelia obce, občianske združenia pôsobiace v obci. V návrhu musí byť 

uvedené meno, priezvisko navrhovanej osoby alebo kolektívu, mená všetkých jeho členov, 

vrátane vedúceho a odôvodnenie. 

 4. Cena pozostáva z pamätnej plakety a listiny obsahujúcej meno oceneného, názov 

kolektívu, predmet pocty a rok udelenia. Listina je opatrená pečiatkou a podpisom starostu 

obce. 
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5. Cenu udeľuje starosta obce slávnostným spôsobom pri rôznych spoločenských 

príležitostiach. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN Obce Zavar sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zavare dňa ................ číslo 

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

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..............  

V Zavare dňa  

 

                                                                                                                           Bc. Lukáš  Sochor 

                                                                                                                                starosta obce 
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Príloha č. 1  

 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

 
v zmysle § 6 a§ 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení v platnom znení 

 

U D E Ľ U J E 

Čestné občianstvo obce Zavar 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(komu) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(krátke zdôvodnenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 V Zavare, dňa............................                              .......................................... 

                                                                                             podpis starostu 
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Príloha č. 2  

Návrh na udelenie verejného vyznamenania a uznania 
1. Čestného občianstva Obce Zavar 

2. Ceny starostu Obce Zavar 

 

 

( Navrhované vybrané ocenenie/uznanie zakrúžkovať !) 

 Uvedie sa:  

1. Titul, meno a priezvisko navrhovaného  

 

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

2. Súčasné trvalé bydlisko navrhovaného na vybrané uznanie  

 

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

3. Zdôvodnenie návrhu:  

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

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

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

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

Návrh predložil: 

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

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

 (meno a priezvisko , bydlisko navrhovateľa)  

 

 

V Zavare, dňa ......................                                                    ...........................................  

                                                                                                           podpis navrhovateľa 


