
Všeobecne záväzné nariadenie č. 33 o udeľovaní 
ocenení mesta Leopoldov 

   

Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie o udeľovaní ocenení mesta Leopoldov. 

  

ČASŤ I. 

Úvodné ustanovenie 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky udelenia, prípadne odobratia ocenení 
mesta Leopoldov a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti. 

ČASŤ II. 

Základné ustanovenie  

Čl. 2 

Druhy ocenení 

Mesto udeľuje tieto ocenenia: 
1. Čestné občianstvo mesta Leopoldov. 
2. Čestné občianstvo mesta Leopoldov in memoriam. 
3. Cenu mesta Leopoldov. 
4. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov. 

ČASŤ III. 

I. hlava 

Čestné občianstvo mesta Leopldov a čestné občianstvo mesta Leopoldov in 
memoriam. 

Čl. 3 

Úvodné ustanovenia 

1. Osobám, ktoré  sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Leopoldov a  



jeho obyvateľov (ďalej len mesto), o priateľstvo medzi národmi a partnerskými 
mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže 
Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov (ďalej len mestské zastupiteľstvo) udeliť 
Čestné občianstvo mesta Leopoldov. 
2. Čestné občianstvo mesta Leopoldov možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. 
3. Čestné občianstvo mesta Leopoldov možno v odôvodnených prípadoch udeliť in 
memoriam, čo sa vyznačí v dokumentoch. 

Čl. 4 

Predkladanie návrhu 

Návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Leopoldov podávajú: 
1. primátor mesta 
2. mestská rada 
3. prostredníctvom primátora iné právnické alebo fyzické osoby. 

Čl. 5 

Posudzovanie návrhu 

1. Návrhy, ktoré predkladá navrhovateľ, musia obsahovať: 
a) Osobné údaje navrhovaného (titul, meno, prizvisko, rodné číslo, povolanie, 
zamestnanie, národnosť, kontaktná adresa); 
b) Zdvôvodnenie odporúčania na udelenie čestného občianstva (podrobné 
zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia 
či vyznamenania, úspechy doma i v zahraničí). 
2. Rozhodnutie o udelení ocenení mesta Leopoldov schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Čl. 6 

Doklad o udelení čestného občianstva 

1. O udelení Čestného občianstva mesta Leopoldov sa vydáva listina (grafický list), 
ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa pečatí pečaťou mesta. 
2. Ak sa držiteľom ocenenia stáva cudzí  štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť 
dvojjazyčne. 
3. Súčasťou udeľovania ocenenia čestný občan je vecný dar v hodnote do 5 000,- 
 Sk. 

Čl. 7 

Odovzdávanie listiny 

1. Odovzdanie čestného občianstva mesta Leopoldov sa vykonáva slávnostným 
spôsobom. Ocenený sa pri tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy mesta 
Leopoldov. 
2. Ak sa čestné občianstvo udeľuje in memoriam, listinu prevezmú osoby blízke. 



Čl. 8 

Práva čestného občana 

1. Čestný občan má právo podielať sa na samospráve mesta Leopoldov v zmysle zák. 
369/90 Zb., § 3, odst. 5, písm. c. Nemá vžak právo voliť orgány samosprávy obce a 
byť zvolený do orgánu samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a 
rozvoja  obce, ak nemá v meste trvalý pobyt. 

II. hlava 

Cena mesta Leopoldov  

Čl. 9 

Úvodné ustanovenie 

1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť „Cenu mesta Leopoldov“ 
a) za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie; 
b) za významné umelecké úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu 
rozvoju  mesta; 
c) za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí. 
 
2. Cenu mesta Leopoldov možno udeliť jednotlivcom i kolektívom. 

3. Cenu mesta Leopoldov možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím 
štátnym príslušníkom, prípadne kolektívom. 

4. Cena mesta Leopoldov sa spravidla udeľuje: 
a) pri významných okrúhlych životných jubileách jednotlivcov; 
b) pri okrúhlych  výročiach a úspešnej činnosti kolektívov; 
c) pri návštevách, vystúpeniach, výstavách významných osobností a kolektívov, pri 
zohľadnení podmienok bodu I. 

Čl. 10 

Predkladanie návrhu 

Návrhy na udelenie Ceny mesta Leopoldov podávajú: 
1. primátor mesta 
2. mestská rada 
3. prostredníctvom primátora iné právnické a fyzické osoby. 

Čl. 11 

Posúdenie návrhu a rozhodnutie o udelení ceny 

1. Návrhy na udelenie Ceny mesta Leopoldov , ktoré predkladá navrhovateľ, musia  



obsahovať: 
a) osobné údaje navrhovaného, u jednotlivcov titul, meno, priezvisko, dátum 
narodenia, povolanie, zamestnanie, národnosť, prípadne názov súboru či kolektívu, 
jeho vedúceho, vekové zloženie, jeho zriadovateľa a pod., 
b) podrobné hodnotenie doterajšej činnosti a zdvôvodnenie odporúčania na udelenie 

Ceny mesta Leopoldov (výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či 
vyznamenania, úspechy doma i v zahraničí). 

Čl. 12 

Doklad o udelení Ceny mesta Leopoldov 

1. O udelení Ceny mesta Leopoldov sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta 
Leopoldov. Listina sa označí pečaťou mesta. 
2. Ak sa držiteľom tohto ocenenia stáva  cudzí štátny príslušník, kolektív alebo 
mesto, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne. 
3. Cenu mesta Leopoldov vyjadruje aj plaketa - s textom „CENA MESTA LEOPOLDOV“ 
4. Súčasťou ocenenia Cenou mesta Leopoldov je vecný dar v hodnote:  

    - pre jednotlivcov                                    do   3 000,- Sk     
    - pre kolektívy                                         do    5 000,- Sk 

Čl. 13 

Odovzdávanie ceny  

1. Odovzdávanie Ceny mesta Leopoldov sa vykonáva slávnostným spôsobom. 
Ocenený sa pri tejto príležitosti  zapíše do pamätnej knihy mesta Leopoldov. 
2. Ak sa Cena mesta Leopoldov udeľuje in memoriam, ocenenie prevezmú osoby 
blízke. 

III. hlava 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov  

Čl. 14 

Úvodné ustanovenie 

1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť ocenenie „ Uznanie za zásluhy o rozvoj a 
reprezentáciu mesta Leopoldov: 
a) za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Leopoldov alebo jeho 
mestskej časti; 
b) za významnú reprezentáciu mesta a mimoriadne výkony v oblasti kultúry, športu, 
vedy, techniky, podnikania a podobne. 
2. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov možno udeliť 
jednotlivcom i kolektívom. 



Čl. 15 

Predkladanie návrhu 

1. Návrhy na Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov podávajú: 
a) primátor mesta 
b) mestská rada 
c) prostredníctvom primátora iné právnické alebo fyzické osoby. 

Čl. 16 

Posúdenie návrhu 

1. Návrhy na udelenie tohto ocenenia musia obsahovať 
a) osobné údaje navrhovaného (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, povolanie, 
zamestnanie, národnosť, kontaktná adresa) u jednotlivcov, názov súboru či kolektívu, 
jeho vedúceho, vekové zloženie, jeho zriadovateľa a podobne. 
b) zdôvodnenie odporúčania na udelenie tohto ocenenia (podrobné zhodnotenie a 
výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne ocenenia či vyznamenania, úspechy doma 
i v zahraničí). 

Čl. 17 

Doklad o udelení 

1.Ocenenie „Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov tvorí 
listina opatrená podpisom primátora a odtlačkom pečiatky mesta. 
2. Súčasťou ocenenia je vecný dar v hodnote do 2 000,- Sk. 
3. O držiteľoch tohto ocenenia môže byť s ich súhlasom uvedená informácia na 
vývesnej tabuli mesta Leopoldov. 

Čl. 18 

Odovzdanie ceny 

Odovzdanie ocenenia „ Uznanie za zásluhy o rozvoj“ sa a reprezentáciu mesta 
Leopoldov sa vykoná slávnostným spôsobom a ocenený sa pri tejto príležitosti zapíše 
do pamätnej knihy mesta. 

IV. hlava 

Záverečné ustanovenia  

Čl. 19 

Evidenciu ocenení mesta Leopoldov vedie a archívuje sekretariát primátora mesta. 

  



Čl. 20 

1. Mestské zastupiteľstvo môže už udelené ocennenia mesta Leopoldov odňať, ak ich 
držiteľ nie je tejto pocty hodný. 
2. Návrh na odňatie ocenení predkladá primátor, mestská rada, alebo 
prostredníctvom primátora iné právnické alebo fyzické osoby.  

Čl. 21 

Kto zneužije ocenenie alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu, dopúšťa sa 
priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta podľa zákona č- 372/1990. 

Čl. 22 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 21. 6. 2000. 

Schválené MZ dňa 5. 6. 2002 uznesením č. 2/a v pomere hlasov 19:0:0. 

 


