Zásady udeľovania verejných uznaní upravených v § 35 až 39
Štatútu obce Cífer
§1
Úvodné ustanovenia
Tieto zásady upravujú podmienky udeľovania verejných uznaní upravených v § 35 až 39 Štatútu obce
Cífer (ďalej len „štatút“). Za obzvlášť významné zásluhy o obec a jej obyvateľov, môže obec udeliť
tieto verejné uznania:
a) čestné občianstvo obce Cífer;
b) cena obce Cífer;
c) cena starostu obce Cífer;
d) odmena.

§2
Podávanie návrhov
1.

2.
3.

Návrh na udelenie verejného uznania (ďalej len „návrh“) možno doručiť poštou alebo osobne na
Obecný úrad Cífer vždy najneskôr 31. marca bežného kalendárneho roka. V prípade doručenia
návrhu poštou je rozhodujúci dátum odovzdania zásielky na poštovú prepravu.
Návrh musí mať písomnú podobu.
Návrh musí jasne identifikovať osobu navrhnutú na udelenie verejného uznania a zdôvodniť
opodstatnenosť udelenia verejného uznania. Návrh neobsahuje typ verejného uznania, na ktoré
sa osoba navrhuje.

§3
Prerokovanie v komisii kultúry, školstva a mládeže
1.
2.
3.

Komisia kultúry, školstva a mládeže (ďalej len „komisia“) prerokuje návrhy a predloží stanovisko
na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V prípade návrhu na udelenie ceny starostu obce predloží komisia svoje stanovisko starostovi
obce.
Komisia odporučí vo svojom stanovisku typ verejného uznania, ktoré sa má jednotlivým
navrhnutým osobám udeliť.

§4
Rozhodnutie o udelení verejného uznania
1.
2.
3.
4.

Obecné zastupiteľstvo prerokuje návrhy a rozhodne o udelení verejného uznania do 30. júna
bežného kalendárneho roka.
Obecné zastupiteľstvo hlasuje v súlade s §35 až 39 Štatútu obce Cífer.
Obecné zastupiteľstvo hlasuje o každom návrhu jednotlivo, pričom vezme do úvahy stanovisko
komisie.
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo verejné uznanie neudeliť.
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5.
6.

Starosta rozhodne o udelení ceny starostu obce do 30. júna bežného kalendárneho roka, pričom
vezme do úvahy stanovisko komisie.
Starosta si vyhradzuje právo cenu starostu obce neudeliť.

§5
Odovzdanie verejného uznania
1.
2.

Verejné uznanie sa odovzdá najneskôr do konca bežného roka, v ktorom bol návrh podaný.
Ak štatút obce nestanovuje inak, odovzdanie verejného uznania sa spravidla uskutoční ako
súčasť Cíferských hodových slávností v septembri alebo októbri bežného roka.

§6
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Tieto zásady schválilo obecné zastupiteľstvo obce Cífer na svojom zasadnutí dňa 20.02.2013
uznesením č. 153/1/2013 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
V prípade, že sa tieto zásady dostanú do rozporu so Štatútom obce Cífer, uplatnia sa
ustanovenia štatútu.

V Cíferi, 21.02.2013
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce Cífer
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