
 

 

 

 

 
Obec Bzovská Lehôtka na základe ¸ustanovení § 6 a § 11 ods. 3 písm g),l), zákona 
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 
O udeľovaní ocenení obce Bzovská Lehôtka 

 
 

Prvá časť 
 

čl.l 
 

Všeobecné ustanovenia 
 
Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky udeľovania, prípadne odobratia 
ocenení obce Bzovská Lehôtka, ktoré sú vymedzené Štatútom obce Bzovská Lehôtka 
a upraviť ostatné s tým súvisiace predpisy. 
 
 

čl.2 
 

Druhy ocenení 
 

Obec môže udeliť tieto ocenenia a pochvaly: 
1.) Čestné občianstvo obce Bzovská Lehôtka 
2.) Cena obce Bzovská Lehôtka 
3.) Cena starostu obce Bzovská Lehôtka  

 
 

čl.3 
 

Čestné občianstvo obce Bzovská Lehôtka 
 

1.) Čestné občianstvo obce Bzovská Lehôtka ako najvyššie osobné vyznamenanie 
môže Obecné zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej 
záujmov a šírenie jej dobrého mena doma a vo svete, alebo ktorí obohatili 



 

 

ľudské poznanie vynikajúcimi výkonmi a činmi. 
2.) Čestné občianstvo môže byť udelené občanom obce Bzovská Lehôtka, 

občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, cudzím štátnym 
príslušníkom a to aj in memoriam  

3.) Čestné občianstvo je osobným ocenením a jeho udelenie nezakladá trvalý 
pobyt na území obce Bzovská Lehôtka, ani inštitút štátneho občianstva. 

4.) Čestné občianstvo sa môže udeliť tej istej osobe len jedenkrát. 
 

5.) Návrhy na udelenie Čestného občianstva môžu podať písomne na obecný úrad 
– poslanci OcZ, obyvatelia obce, občianske združenia a spolky, pôsobiace na 
území obce. V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, adresa trvalého pobytu, národnosť a štátna príslušnosť. Ďalej 
zdôvodnenie návrhu, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za 
ktorú sa ocenenie navrhuje, príp. výpočet dosiahnutých úspechov, iné 
ocenenia, alebo vyznamenania udelené doma, alebo v zahraničí.  

6.) Ak návrh nie je úplný a nebude riadne doplnený v stanovenej lehote, bude sa 
považovať za nepredložený.  

7.) O udelení Čestného občianstva rozhoduje Obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou 
hlasov všetkých poslancov.  

8.) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce 
a pečatí sa pečaťou s erbom obce Bzovská Lehôtka. Ak je pocteným cudzí 
štátny príslušník, listina sa vyhotovuje aj v jazyku pocteného, príp. 
v niektorom svetovom jazyku. Ak sa Čestné občianstvo udeľuje in memoriam, 
listinu prevezme pozostalý manžel, alebo najbližší príbuzný (rozhoduje stupeň 
príbuzenstva §117 Občianskeho zákonníka a pri rovnakom stupni má 
prednosť staršia osoba). 

9.) Súčasťou ocenenia Čestný občan je aj plaketa, kde na averze je nápis „Čestný 
občan obce Bzovská Lehôtka“ a na reverze erb obce Bzovská Lehôtka. 
Odovzdanie listiny sa vykoná slávnostným spôsobom, spravidla na                      
mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Čestný občan obce sa pri 
tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy obce Bzovská Lehôtka. 

10.)Obecné zastupiteľstvo môže udelené Čestné občianstvo odňať hlasovaním 3/5  
        väčšinou všetkých poslancov, ak sa jeho držiteľ dopustil závažného trestného  
        činu, príp. iného skutku, alebo sa dodatočne zistí, že zo závažných dôvodov  
 Čestný občan nie je hodný tejto pocty, pretože vyšli najavo skutočnosti, za  

ktorých by k udeleniu Čestného občianstva nedošlo.  
 
 

čl.4 
 

Práva Čestného občana 
 

1/ Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve obce Bzovská Lehôtka v súlade 
s ustanovením § 3, ods. 5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov.  
2/ V prípade úmrtia držiteľa Čestného občianstva zostáva listina o jeho udelení vo 
vlastníctve pozostalých v poradí uvedenom v čl.3, ods.8. Ak takých osôb niet, je ten 
kto obstaráva pohreb povinný plaketu a listinu vrátiť na Obecný úrad v Bzovskej 
Lehôtke. 
 
 



 

 

Druhá časť 
 

Cena obce Bzovská Lehôtka 
 

čl.5 
 

1.) Cenu obce Bzovská Lehôtka môže udeliť Obecné zastupiteľstvo za  
a) vynikajúce výkony a výsledky vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, 

technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti 
b) za hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom 

k rozvoju obce 
c) za propagáciu a zviditeľňovanie obce doma a v zahraničí 
d) za činy pri záchrane ľudských životov a zdravia, alebo majetku občanov 

a majetku obce. 
 

2.) Cenu obce Bzovská Lehôtka je možné udeliť jednotlivcom, ale aj kolektívom 
a to aj pri ich významných jubileách a výročiach. 

 
3.) Návrhy na udelenie Ceny obce Bzovská Lehôtka môžu podať písomne na 

obecný úrad – poslanci OcZ, obyvatelia obce, občianske združenia a spolky, 
pôsobiace na území obce. V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko, titul, 
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, národnosť a štátna príslušnosť. Pri 
kolektívoch názov, meno vedúceho a mená všetkých jeho členov a 
zdôvodnenie návrhu. 

 
4.) Ak návrh nie je úplný a nebude riadne doplnený v stanovenej lehote, bude sa 

považovať za nepredložený. 
  

5.) O udelení Čestného občianstva rozhoduje Obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou 
hlasov všetkých poslancov. 

 
6.) Cenu obce Bzovská Lehôtka tvorí listina o udelení Ceny obce, plaketa 

s erbom obce Bzovská Lehôtka a textom „Cena obce Bzovská Lehôtka“ a rok 
udelenia. Súčasťou ocenenia je vecný dar, alebo hotovosť, u jednotlivcov 
v hodnote 100 EUR a kolektívom 300 EUR. 

 
7.) Odovzdanie listiny sa vykoná slávnostným spôsobom, spravidla na                      

mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Ocenený jednotlivec, alebo 
kolektív sa pri tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy obce Bzovská 
Lehôtka. 

 
8.) Cena obce Bzovská Lehôtka sa môže udeliť aj opakovane, najskôr však po 

uplynutí piatich rokov. Výnimočne sa môže Cena obce udeliť jednotlivcovi aj 
po jeho smrti. V tomto prípade platia ustanovenia čl.3, ods.8. 

 
9.) S udelením Ceny obce Bzovská Lehôtka nevznikajú držiteľom osobitné práva, 

ani povinnosti. 
 

   10.)Pre odňatie Ceny obce Bzovská Lehôtka platia ustanovenia čl.3, ods.10. 
 



 

 

Tretia časť 
 

Cena starostu obce 
 

čl.6 
 

1.) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce a inštitúciám 
pôsobiacim na území obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce, 
alebo pri rôznych výročiach a životných jubileách.  

2.) Cenu starostu obce tvorí listina o udelení a finančný, alebo vecný dar 
v hodnote do 50 EUR. 

3.) Cenu starostu obce udeľuje starosta podľa vlastného rozhodnutia. 
4.) Odovzdanie sa vykonáva slávnostným spôsobom pri rôznych príležitostiach, 

príp. spolu s ostatnými oceneniami na mimoriadnom zasadnutí OcZ. 
5.) S udelením Ceny starostu obce Bzovská Lehôtka nevznikajú držiteľom 

osobitné práva, ani povinnosti. 
 
 

Štvrtá časť 
 

Záverečné ustanovenia 
 

čl.7 
 
Žiadne z ocenení sa nemusí udeliť každoročne. 
 
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poslanci OcZ, komisia kultúry pri OcZ 
a zamestnanci obce.  
 
Kto zneužije ocenenie obce Bzovská Lehôtka, alebo neoprávnene vyhotoví jeho 
napodobeninu, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov.  
 
 
1) Obecné zastupiteľstvo v Bzovskej Lehôtke prijalo toto všeobecne záväzné 
nariadenie  uznesením zo dňa  20.09.2012 

3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 06.10.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Kubík 
                                                          starosta obce 




