
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MURÁŇ
č. 16/2003

O UDEĽOVANÍ VEREJNÝCH UZNANÍ A OCENENÍ V OBCI MURÁŇ

Obecné zastupiteľstvo Muráň na základe §-u 11 ods. 3 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov vydáva toto VZN, ktoré upravuje spôsob a podmienky udeľovania čestného občianstva a ocenení obce Muráň:

I. ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE MURÁŇ

(1) Obecné zastupiteľstvo Muráň môže udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré sa  obzvlášť významným spôsobom zaslúžili 
o rozvoj  obce,  ochranu  jej  záujmov  a šírenie  dobrého  mena  vo  svete,  alebo  obohatili  ľudské  poznanie  vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi.

(2) Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať občania obce,  ktorí dovŕšili 18 rokov. Návrhy sa predkladajú na osobitných 
tlačivách, (príloha č.1) ktoré si navrhovatelia môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Muráň. O udelení čestného občianstva 
rozhodne nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov. Udeľuje sa max 1 občanovi pri oslavách Dní obce.

(3) Súčasťou ocenenia je listina o udelení čestného občianstva, ktorú podpisuje starosta. Listina sa vyhotovuje dvojjazyčne 
tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, ak je ním cudzí štátny príslušník. Listina obsahuje: meno pocteného, dôvod 
udelenia čestného občianstva, erb obce, pečiatku obce, podpis starostu, dátum udelenia čestného občianstva.

(4) Čestné občianstvo obce nezakladá štátne občianstvo.

(5) Odovzdanie listiny poctenému sa uskutoční na slávnostnom akte, ktorý je súčasťou Dní obce Muráň. Listina poctenému 
sa môže odovzdať aj na mimoriadnom, prípadne riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, alebo inak. 

II. OCENENIE OBCE MURÁŇ

(1)  Ocenenia  obce  sa udeľujú  za  vynikajúce  tvorivé  výkony  a významné  výsledky  vedeckej,  technickej,  umeleckej, 
športovej, publicistickej, verejno-prospešnej činnosti a pod., ďalej za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku 
mesta a občanov.
(2) Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať občania obce, ktorí dovŕšili 18 rokov. Návrhy sa predkladajú na osobitných 
tlačivách, ktoré si navrhovatelia môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Muráň. O udelení ocenení rozhodne nadpolovičná 
väčšina hlasov všetkých poslancov.
(3) Medzi ocenenia obce patria:

Cena obce Muráň,  ktorá  môže  byť  každoročne  udelená najviac  3 osobám alebo kolektívom.  Spolu s ňou sa 
poskytne finančná odmena  2 000,- Sk netto. 
Cena starostu obce Muráň, ktorú tvorí listina s menom pocteného a uvedením  oblasti, v ktorej poctený vynikol. 
Každoročne sa môže udeliť najviac 5 jednotlivcom alebo kolektívom. Spolu s ňou sa poskytne finančná odmena 
1 000,- Sk netto.

(4) Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať občania  obce, ktoré dovŕšili  18 rokov na obecnom úrade na osobitných 
tlačivách, ktoré si navrhovatelia môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade. O udelení medaily rozhodne obecné zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
(5) Poctení vo všetkých kategóriách, ako i ocenení budú zapísaní do Pamätnej knihy obce Muráň na slávnostnom akte, ktorý 
je súčasťou Dni obce Muráň.
(6) Ocenenia sa môžu udeliť aj in memoriam, ktoré prevezme pozostalý podľa príbuzenského vzťahu. Medzi príbuznými 
rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.
(7) Ku každému oceneniu bude pridelené evidenčné číslo a rok

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Muráň dňa 30.04.2003    pod číslom 
uznesenia č. 24/2003 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení.

Muráň 30.04.2003
          
                                                                                   Ing. Roman Goldschmidt
                                                                                              starosta obce  



Zmeny a doplnky č. 1

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MURÁŇ
O UDEĽOVANÍ VEREJNÝCH UZNANÍ A OCENENÍ V OBCI MURÁŇ

      Obecné zastupiteľstvo v Muráni VZN obce Muráň o udeľovaní verejných uznaní a ocenení v Obci Muráň  schválené 
uznesením obecného zastupiteľstva dňa 30.04.2003 v znení zmien a doplnkov mení a dopĺňa nasledovne:

II. OCENENIE OBCE MURÁŇ

 (3) Medzi ocenenia obce patria:
Cena obce Muráň,  ktorá  môže  byť  každoročne  udelená najviac  3 osobám alebo kolektívom.  Spolu s ňou sa 
poskytne finančná odmena  70 € (2 180,82,- Sk) netto. 
Cena starostu obce Muráň, ktorú tvorí listina s menom pocteného a uvedením  oblasti, v ktorej poctený vynikol. 
Každoročne sa môže udeliť najviac 5 jednotlivcom alebo kolektívom. Spolu s ňou sa poskytne finančná odmena 
35 € (1054,41,- Sk) netto.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Za ods. 1  vkladá nový ods.2 nasledovného znenia: „ Tieto  zmeny a doplnky VZN obce Muráň o udeľovaní 
verejných uznaní a ocenení v Obci Muráň  boli schválené obecným zastupiteľstvom v Muráni dňa 20.11.2008 a 
nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2009.

                                                                                       Ing. Roman Goldschmidt
                                                                                                 starosta obce



Obecné zastupiteľstvo Muráň na základe §-u 1 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva

ZMENY A DOPLNKY č.1
všeobecne záväzného nariadenia obce Muráň č.

o udeľovaní verejných uznaní a ocenení v obci Muráň

Čl. I

I. V Čl. I. Čestné občianstvo obce Muráň, bod 2 sa ruší a nahrádza sa novým znením takto: 
(2) Návrhy na udelenie ocenení  môžu predkladať občania obce,  ktorí  dovŕšili  18 rokov. Návrhy sa 
predkladajú  na  osobitných  tlačivách,  ktoré  si  navrhovatelia  môžu  vyzdvihnúť  na  Obecnom  úrade 
Muráň. O udelení čestného občianstva rozhodne nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov.

II. V Čl.  II.  Ocenenie  obce Muráň,  bod 2 sa ruší  a nahrádza sa novým znením  takto:  (2)  Návrhy na 
udelenie ocenení môžu predkladať občania obce,  ktorí dovŕšili  18 rokov. Návrhy sa predkladajú na 
osobitných tlačivách, ktoré si navrhovatelia môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Muráň. O udelení 
ocenení rozhodne nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov.

III. Čl. II. Ocenenie obce Muráň, bod 5 sa ruší a nahrádza sa novým znením takto: (5) Návrhy na udelenie 
ocenení  môžu predkladať  občania  obce,  ktoré dovŕšili  18 rokov na obecnom úrade na osobitných 
tlačivách,  ktoré si  navrhovatelia  môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade.  O udelení  medaily rozhodne 
obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

IV. Čl. II. Ocenenie obce Muráň, sa dopĺňa o bod 7 ktorý znie:
(7) Ku každému oceneniu bude pridelené evidenčné číslo a rok.

Čl. II

1. Na zmenách a doplnkoch VZN obce Muráň č.16/2003 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení v obci Muráň 
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Muráň    20.11.2008       pod uznesením č. 134/c/2008
2. Zmeny a doplnky VZN obce č16/2003. nadobúdajú účinnosť dňom po ich zverejnení.

Ing. Roman Goldschmidt
       starosta obce



NÁVRH NA UDELENIE OCENENÍ OBCE MURÁŇNÁVRH NA UDELENIE OCENENÍ OBCE MURÁŇ

(NÁVRH  ODOVZDAJTE  DVOJMO  NA  SEKRETARIÁTE(NÁVRH  ODOVZDAJTE  DVOJMO  NA  SEKRETARIÁTE  
OBECNÉHO ÚRADU MURÁŇ NAJNESKÔR )OBECNÉHO ÚRADU MURÁŇ NAJNESKÔR )

ÚDAJE PREDKLADATEĽA NÁVRHUÚDAJE PREDKLADATEĽA NÁVRHU
MENO AMENO A  PRIEZVISKO: PRIEZVISKO: ............................................................................................................................................................................................................
ADRESA: ADRESA: ........................................................................................................................................................................................................................
TELEFÓN: TELEFÓN: ........................................................................................................................................................................................................................

ÚDAJE NAVRHOVANÉHO NA OCENENIEÚDAJE NAVRHOVANÉHO NA OCENENIE
MENO AMENO A  PRIEZVISKO: PRIEZVISKO: ..............................................................................................................................................................................................
DÁTUM ADÁTUM A  MIESTO NARODENIA: MIESTO NARODENIA: ..........................................................................................................................................................................
POVOLANIE: POVOLANIE: ..............................................................................................................................................................................................
ADRESA: ADRESA: ..............................................................................................................................................................................................

DRUH OCENENIADRUH OCENENIA∗∗::
- - ČESTNÉ OBČIANSTVOČESTNÉ OBČIANSTVO   
- CENA  OBCE MURÁŇ- CENA  OBCE MURÁŇ
- CENA STAROSTU OBCE MURÁŇ- CENA STAROSTU OBCE MURÁŇ

ZDÔVODNENIE NÁVRHU NA OCENENIE: ZDÔVODNENIE NÁVRHU NA OCENENIE: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

MURÁŇ DŇA ........................ MURÁŇ DŇA ........................ ........................................................................................
                                                                                                                                                                    PODPIS NAVRHOVATEĽAPODPIS NAVRHOVATEĽA 

 Navrhované ocenenie podčiarknite !


	NÁVRH NA UDELENIE OCENENÍ OBCE MURÁŇ

