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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  1 / 2022 

o udeľovaní  
Čestného občianstva obce Pernek,  

Ceny obce Pernek  
a Ceny starostu obce Pernek 

 
 
 
 

§ 1 
Predmet nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje  

 
a) podmienky udelenia a odňatia Čestného občianstva obce Pernek,  
b) konanie o udelení a odňatí Čestného občianstva obce Pernek, 
c) podmienky udelenia Ceny obce Pernek a konanie o jej udelení, 
d) podmienky udelenia Ceny starostu obce Pernek a postup pri jej udelení, 
e) náležitosti slávnostnej listiny o udelení čestného občianstva, 
f) náležitosti listiny o odňatí čestného občianstva, 
g) náležitosti slávnostnej listiny o udelení Ceny obce Pernek,  
h) náležitosti listiny o udelení Ceny starostu obce Pernek. 

 
 

 

                                                           
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) upravuje právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy:  
„Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“. 

§ 11 ods. 4 písm. o) zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 
obce, najmä je mu vyhradené udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.“. 
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Ú v o d n é    u s t a n o v e n i a  
 
 

§ 2 
Čestné občianstvo obce Pernek 

 
(1) Čestné občianstvo obce Pernek je morálnym ocenením fyzickej osoby, ktorá sa zaslúžila o dobrú 

povesť obce Pernek v oblasti vedy, techniky, umenia, športu, ochrany a tvorby životného 
prostredia, ochrany kultúrneho dedičstva, dobrovoľníctva,2 v charitatívnej oblasti alebo v inej 
dôležitej oblasti, alebo ktorá sa zaslúžila o dobrú povesť obce Pernek príkladným spôsobom 
svojho života založeného na zásadách ľudskosti. 
 

(2) Čestné občianstvo obce Pernek in memoriam je morálnym ocenením fyzickej osoby, ktorá  
sa počas svojho života zaslúžila o dobrú povesť obce Pernek v oblasti vedy, techniky, umenia, 
športu, ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany kultúrneho dedičstva, dobrovoľníctva, 
v charitatívnej oblasti alebo v inej dôležitej oblasti, alebo ktorá sa počas svojho života zaslúžila 
o dobrú povesť obce Pernek príkladným spôsobom svojho života založeného na zásadách 
ľudskosti. 

 
(3) Čestné občianstvo obce Pernek (ďalej aj „čestné občianstvo“) možno udeliť  

a) občanovi Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v obci Pernek, 
b) občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Pernek, 
c) fyzickej osobe, ktorá je štátnym občanom iného štátu, bez ohľadu na jej trvalý pobyt, 
d) fyzickej osobe bez štátnej príslušnosti, bez ohľadu na jej trvalý pobyt. 

 
(4) Čestné občianstvo obce Pernek možno udeliť aj in memoriam. 

 
(5) Čestné občianstvo udeľuje Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“) 

uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou hlasov poslancov prítomných na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.  

 
(6) O udelení čestného občianstva sa vydáva slávnostná listina a vecný dar,3 ktorého hodnota by 

nemala presiahnuť sumu predstavujúcu dvojnásobok výšky životného minima na jednu fyzickú 
osobu a jeden kalendárny mesiac4. Slávnostnú listinu o udelení čestného občianstva a vecný dar 

                                                           

2 V zmysle § 2 a § 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy 
o dobrovoľníckej činnosti najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, pri odstraňovaní následkov prírodných 
katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, ochrane pred požiarmi, pri tvorbe, ochrane, 
udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva 
a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí, 
pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti a pod. 

3 Napr. kryštálový predmet, umelecké dielo pripomínajúce obec Pernek a pod. 

4 Ide o odporúčanú hodnotu; v závislosti od konkrétnej situácie môže byť táto hodnota aj vyššia. 

Podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z. z.“): „Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických 
osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm 218,06 eura mesačne, 
ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.“. 
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odovzdáva starosta obce Pernek fyzickej osobe, ktorej bolo udelené čestné občianstvo; alebo jej 
právnemu nástupcovi, ak ide o udelenie čestného občianstva in memoriam. 

 
(7) Na slávnostnej listine o udelení čestného občianstva sa uvádza aj erb obce Pernek a prekrížené 

kladivko a želiezko symbolizujúce banskú minulosť obce Pernek. 
 
(8) Obecné zastupiteľstvo môže odňať čestné občianstvo za podmienok ustanovených týmto 

nariadením. 
 
(9) Konanie o udelení a odňatí čestného občianstva je upravené v čl. I tohto nariadenia. 

 

 
§ 3 

Cena obce Pernek 
 

(1) Cena obce Pernek je čestným ocenením 
a) významného úspechu v oblasti vedy, techniky, umenia alebo športu,  
b) významného činu pri záchrane života alebo ochrane zdravia človeka,  
c) významného činu pri záchrane alebo ochrane zvieraťa alebo zvierat, 
d) činnosti pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, 
e) dobrovoľníckej činnosti, charitatívnej činnosti, činnosti pri ochrane a tvorbe životného 

prostredia, činnosti pri ochrane kultúrneho dedičstva,  
f) činnosti pre obec Pernek, ktorou sa prispelo k poznaniu jej histórie alebo prírody, alebo ktorou 

sa prispelo k rozvoju obce Pernek, alebo 
g) inej dôležitej činnosti alebo skutočnosti, ktorú obecné zastupiteľstvo určí v uznesení o udelení 

Ceny obce Pernek. 
 

(2) Cenu obce Pernek udeľuje obecné zastupiteľstvo uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou 
hlasov poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 

(3) Cenu obce Pernek možno udeliť 
a) fyzickej osobe bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť alebo trvalý pobyt, 
b) kolektívu fyzických osôb, 
c) právnickej osobe bez ohľadu na jej sídlo. 
 

(4) Cenu obce Pernek možno udeliť fyzickej osobe aj in memoriam. 
 

                                                           

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z.: „Sumy uvedené v § 2 sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho 
roka, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.“. 

Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z.: „Sumy životného minima upravené podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, 
ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov zistených Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“. 

Podľa § 1 písm. a) Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného 
minima (účinnosť od 01.07.2021): „Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona  
sa ustanovujú takto: suma podľa § 2 písm. a) zákona je 218,06 eura.“. 
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(5) O udelení Ceny obce Pernek sa vydáva slávnostná listina a vecný dar,5 ktorého hodnota by nemala 
presiahnuť sumu predstavujúcu výšku životného minima na jednu fyzickú osobu a jeden 
kalendárny mesiac6. Slávnostnú listinu o udelení Ceny obce Pernek a vecný dar odovzdáva 
starosta obce Pernek. 

 
(6) Na slávnostnej listine o udelení Ceny obce Pernek sa uvádza aj erb obce Pernek a prekrížené 

kladivko a želiezko symbolizujúce banskú minulosť obce Pernek. 
 

(7) Cena obce Pernek, udelená uznesením obecného zastupiteľstva, ktoré bolo podpísané starostom, 
je neodňateľná. 

 
(8) Konanie o udelení Ceny obce Pernek je upravené v čl. II tohto nariadenia. 
 
 

§ 4 
Cena starostu obce Pernek 

 
(1) Cena starostu obce Pernek (ďalej aj „Cena starostu“) je neformálna cena určená na ocenenie 

najúspešnejších účastníkov rôznych súťaží usporadúvaných obcou Pernek v oblasti vzdelania, 
umenia, športu, zábavy7 alebo v inej oblasti. 
 

(2) Účastníkmi súťaže môžu byť fyzické osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a trvalý pobyt 
a právnické osoby bez ohľadu na ich sídlo. 

 
(3) Pravidlá súťaže sa dohodnú pred konkrétnou súťažou v nadväznosti na jej špecifiká. Pravidlá 

súťaže nemusia byť dohodnuté písomne. 
 
(4) Ak sa pred súťažou dohodne, že starosta udelí Cenu starostu na základe návrhu komisie zriadenej 

pre konkrétnu súťaž, členmi tejto komisie môžu byť fyzické osoby určené podľa dohodnutých 
pravidiel, ktoré majú o členstvo v takej komisii záujem. Ak takých osôb niet, komisia zriadená 
pre konkrétnu súťaž sa doplní o potrebný počet členov komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 
alebo poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

(5) Cena starostu môže byť udelená 
a) najúspešnejším účastníkom súťaže alebo 
b) všetkým účastníkom súťaže, ak to bolo vopred dohodnuté v pravidlách súťaže. 

 
(6) O udelení Ceny starostu sa vydáva listina, ktorú starosta odovzdáva neformálne bezprostredne  

po zistení výsledkov súťaže. Listina o udelení Ceny starostu nemusí byť slávnostná, nemusí 
obsahovať erb obce Pernek, ani symboly poukazujúce na banskú minulosť obce Pernek. 
Náležitosti listiny o udelení Ceny starostu sa dohodnú pred súťažou. 

                                                           

5
 Napr. kryštálový predmet, umelecké dielo pripomínajúce obec Pernek a pod. 

6 Ide o odporúčanú hodnotu; v závislosti od konkrétnej situácie môže byť táto hodnota aj vyššia. 

Podľa § 1 písm. a) Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného 
minima (účinnosť od 01.07.2021): „Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona  
sa ustanovujú takto: suma podľa § 2 písm. a) zákona je 218,06 eura.“. 

7 Súťažou v oblasti zábavy je napr. Gulášmajster spod Heštúna a pod. 
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(7) O udelení Ceny starostu sa môže vydať aj vecný dar,8 ktorého hodnota by nemala presiahnuť  
sumu predstavujúcu 25 % z výšky životného minima na jednu fyzickú osobu a jeden kalendárny 
mesiac9 pre jedno ocenené miesto. 

 
(8) Cena starostu, ktorá bola udelená v súlade s vopred dohodnutými pravidlami súťaže, je 

neodňateľná. 
 
  

§ 5 
Spoločné ustanovenie  

o zápise do Kroniky obce Pernek 
 

Udelenie Čestného občianstva obce Pernek, odňatie Čestného občianstva obce Pernek, udelenie Ceny 
obce Pernek a udelenie Ceny starostu obce Pernek sa zapisuje do Kroniky obce Pernek. 

 
 

§ 6 
Spoločné ustanovenia o návrhu na udelenie Čestného občianstva obce Pernek  

a o návrhu na udelenie Ceny obce Pernek 
 

(1) Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Pernek alebo návrh na udelenie Ceny obce Pernek 
môže podať 
a) starosta, 
b) poslanec obecného zastupiteľstva, 
c) člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, 
d) fyzická osoba, ktorá má v obci Pernek trvalý pobyt alebo ktorá je v obci Pernek prihlásená  

na prechodný pobyt, 
e) fyzická osoba, ktorá nemá v obci Pernek trvalý pobyt, ale v obci Pernek vlastní nehnuteľnosť 

alebo v obci Pernek platí miestnu daň alebo miestny poplatok, 
f) fyzická osoba, ktorá nemá v obci Pernek trvalý pobyt, ale bolo jej udelené čestné občianstvo 

obce Pernek,10 
g) právnická osoba, ktorá má v obci Pernek sídlo. 
 

                                                           

8 Čiže ak ide o Cenu starostu obce Pernek, táto cena nemusí byť spojená s odovzdaním vecného daru, postačuje 
iba odovzdanie listiny o udelení Ceny starostu obce Pernek. Ak sa odovzdáva aj vecný dar, tak ním môže byť napr. 
kryštálový predmet alebo umelecké dielo pripomínajúce obec Pernek a pod. 

9 Ide o odporúčanú hodnotu; v závislosti od konkrétnej situácie môže byť táto hodnota aj vyššia. 

Podľa § 1 písm. a) Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného 
minima (účinnosť od 01.07.2021): „Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona  
sa ustanovujú takto: suma podľa § 2 písm. a) zákona je 218,06 eura.“. 

10 § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení: „Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto 
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, 
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt, 
c) má čestné občianstvo obce.“. 

§ 3 ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).“, t. j. 
voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce, a hlasovať o dôležitých otázkach života 
a rozvoja obce (miestne referendum). 
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(2) Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Pernek alebo návrh na udelenie Ceny obce Pernek 
sa podáva 
a) písomne alebo  
b) elektronicky podpísaný elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu,11 alebo 
c) ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pernek. 

 
(3) Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Pernek alebo návrh na udelenie Ceny obce Pernek 

fyzickej osobe obsahuje najmä 
a) označenie navrhovateľa,12 
b) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa13 fyzickej osoby, ktorej by malo byť udelené 

Čestné občianstvo obce Pernek alebo Cena obce Pernek, jej povolanie alebo zamestnanie, 
c) dôvod, pre ktorý by malo byť udelené Čestné občianstvo obce Pernek alebo Cena obce 

Pernek. 
 

(4) Návrh na udelenie Ceny obce Pernek právnickej osobe obsahuje najmä 
a) označenie navrhovateľa,14 
b) obchodné meno alebo názov, IČO a sídlo právnickej osoby, ktorej by mala byť udelená Cena 

obce Pernek, 
c) dôvod, pre ktorý by mala byť udelená Cena obce Pernek. 

 
(5) Ak návrh na udelenie Čestného občianstva obce Pernek alebo Ceny obce Pernek neobsahuje 

náležitosti ustanovené týmto nariadením, starosta vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov 
návrhu a určí navrhovateľovi na ich odstránene primeranú lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako 
10 dní. 

 
 

§ 7 
Orgány obce príslušné na rozhodovanie o Čestnom občianstve obce Pernek,  

Cene obce Pernek a Cene starostu obce Pernek 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Pernek uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou poslancov 
prítomných na jeho zasadnutí  
a) môže udeliť Čestné občianstvo obce Pernek za podmienok ustanovených týmto nariadením, 

                                                           

11 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 

12 Ak je navrhovateľom fyzická osoba, v návrhu na udelenie čestného občianstva alebo Ceny obce Pernek uvedie 
svoj titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu, telefonický kontakt a svoj podpis; 

Ak je navrhovateľom právnická osoba, v návrhu na udelenie čestného občianstva uvedie svoje obchodné meno 
alebo názov, IČO, sídlo, e-mailovú adresu, telefonický kontakt a podpis osoby oprávnenej konať za právnickú 
osobu. 

13 t. j. adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, alebo e-mailová adresa, čiže kontakt na fyzickú osobu, 
ktorej má byť udelené čestné občianstvo alebo Cena obce Pernek. 

14 Ak je navrhovateľom fyzická osoba, v návrhu na udelenie Ceny obce Pernek uvedie svoj titul, meno, priezvisko, 
adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu, telefonický kontakt a svoj podpis; 

Ak je navrhovateľom právnická osoba, v návrhu na udelenie čestného občianstva uvedie svoje obchodné meno 
alebo názov, IČO, sídlo, e-mailovú adresu, telefonický kontakt a podpis osoby oprávnenej konať za právnickú 
osobu. 
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b) môže odňať Čestné občianstvo obce Pernek za podmienok ustanovených týmto nariadením, 
c) môže udeliť Cenu obce Pernek za podmienok ustanovených týmto nariadením. 
 

(2) Starosta obce Pernek (ďalej len „starosta“) 
a) slávnostne odovzdáva listinu u udelení Čestného občianstva obce Pernek a vecný dar spojený 

s jeho udelením, 
b) zasiela listinu o odňatí Čestného občianstva obce Pernek na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva o odňatí čestného občianstva,  
c) slávnostne odovzdáva listinu o udelení Ceny obce Pernek a vecný dar spojený s jej udelením, 
d) udeľuje Cenu starostu obce Pernek za podmienok ustanovených týmto nariadením a túto cenu 

odovzdáva. 
 
 
 

Čl. I 

KONANIE  O  UDELENÍ  A  ODŇATÍ   
ČESTNÉHO  OBČIANSTVA  OBCE  PERNEK 

 

 

Konanie o udelení čestného občianstva 
  

 
 

§ 8 
Výklad pojmov 

 
(1) Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej by podľa návrhu na udelenie čestného občianstva malo 

byť udelené Čestné občianstvo obce Pernek alebo Čestné občianstvo obce Pernek in memoriam. 
 

(2) Laureátom je fyzická osoba, ktorej bolo udelené Čestné občianstvo obce Pernek alebo Čestné 
občianstvo obce Pernek in memoriam uznesením obecného zastupiteľstva podpísaným starostom. 
 

(3) Múzickým umením sa na účely tohto nariadenia rozumie: hudobné umenie, tanečné umenie, 
divadelné umenie. 

 
(4) Výtvarným umením sa na účely tohto nariadenia rozumie: maliarske umenie, sochárske umenie, 

kresba, grafika, fotografia, film, dizajn, iné druhy výtvarného umenia, napríklad úžitkové umenie.15 
 

(5) Literárnym umením sa na účely tohto nariadenia rozumie: poézia, próza. 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Úžitkové umenie je keramika, sklo, šperk a textil. 
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§ 9 
Podmienky udelenia čestného občianstva  

 
(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť čestné občianstvo fyzickej osobe, ktorá sa zaslúžila o dobrú 

povesť obce Pernek v oblasti 
a) vedy, techniky, vzdelania, športu, bojových umení,  
b) múzických umení, výtvarných umení, literárneho umenia, architektúry,  
c) ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany kultúrneho dedičstva,  
d) dobrovoľníctva, charitatívnej činnosti, etiky a ľudskosti, alebo 
e) v inej oblasti, ktorú obecné zastupiteľstvo uvedie v uznesení o udelení čestného občianstva. 

 
(2) Čestné občianstvo nemožno udeliť  

a) fyzickej osobe, ktorá bola pred 17.11.1989 právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin 
spočívajúci v protiprávnom konaní proti životu, zdraviu, slobode alebo majetku inej osoby, 

b) fyzickej osobe, ktorá bola po 17.11.1989 právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, 
c) fyzickej osobe, ktorá bola predstaviteľom komunistického režimu, fašistického režimu16 

alebo iného režimu smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd,17 
d) fyzickej osobe, ktorá bola príslušníkom Štátnej bezpečnosti. 

 
 
 

§ 10 
Návrh udelenie čestného občianstva 

 
Návrh na udelenie čestného občianstva sa podáva podľa § 6 tohto nariadenia. 
 
 
 

§ 11 
Oznámenie obce o návrhu na udelenie čestného občianstva 

 
(1) Po doručení návrhu na udelenie čestného občianstva, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené týmto 

nariadením, obec Pernek písomne oznámi dotknutej osobe,18 že obci bol doručený návrh  
na udelenie čestného občianstva a dôvod, pre ktorý by dotknutej osobe malo byť udelené čestné 
občianstvo. Obec zároveň vyzve dotknutú osobu, aby v lehote do 30 dní oznámila obci Pernek, 
a) či súhlasí s tým, aby jej bolo udelené Čestné občianstvo obce Pernek a 

                                                           
16 Fašizmus - politická ideológia, ktorej základom je revolučný nacionalizmus a ktorá sa vyznačuje predstavami 
o prichádzajúcej kríze a rozklade národa, o dekadencii a národnom potupení. Snaží sa pritom (spravidla násilím) 
o dosiahnutie utopického národného znovuzrodenia prostredníctvom očisty národa od nepriateľov, údajne 
zodpovedných za úpadok, a o následné vytvorenie nového politického, hospodárskeho, kultúrneho 
a spoločenského poriadku a nového človeka.  [https://beliana.sav.sk/heslo/fasizmus] 

17 Základné práva a slobody sú upravené v druhej hlave (čl. 12 až čl. 54) ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava 
Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov. 

18 Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej by podľa návrhu na udelenie čestného občianstva malo byť udelené 
Čestné občianstvo obce Pernek alebo Čestné občianstvo obce Pernek in memoriam. 
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b) v prípade, ak s udelením čestného občianstva súhlasí, je potrebné, aby obci Pernek udelila 
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného predpisu19 na účel konania vo veci 
udelenia čestného občianstva. 

 
(2) Obec zároveň poučí dotknutú osobu, že ak sa nevyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia výzvy podľa 

odseku 1, má sa za to, že s udelením čestného občianstva nesúhlasí a súhlas so spracovaním 
osobných údajov neudeľuje. 
 

(3) Ak ide o udelenie čestného občianstva in memoriam, obec postupuje podľa odsekov 1 a 2  
vo vzťahu k všetkým jej známym právnym nástupcom dotknutej osoby. 

 
 
 

§ 12 
Postup obce v prípade nesúhlasu dotknutej osoby 

s udelením čestného občianstva 
 

Ak dotknutá osoba alebo jej právny nástupca nesúhlasí s udelením čestného občianstva alebo ak sa má 
za to, že nesúhlasí s udelením čestného občianstva, obec Pernek oznámi navrhovateľovi, že jeho návrh 
na udelenie čestného občianstva sa odkladá, pretože dotknutá osoba alebo jej právny nástupca 
s udelením čestného občianstva nesúhlasí. 

 
 
 

§ 13 
Predloženie návrhu na udelenie čestného občianstva 

komisii pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 
 

Ak dotknutá osoba alebo aspoň jeden jej právny nástupca súhlasí s udelením čestného občianstva, 
starosta bezodkladne predloží návrh na udelenie čestného občianstva a vyjadrenie dotknutej osoby alebo 
jej právneho nástupcu komisii pre kultúru, šport a sociálnu oblasť (ďalej aj „komisia“), ak je zriadená. 
 

 
 

§ 14 
Uznesenie komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť  

vo veci udelenia čestného občianstva 
 

(1) Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť prerokuje návrh na udelenie čestného občianstva  
na svojom najbližšom zasadnutí a uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou jej členov 
rozhodne, či obecnému zastupiteľstvu odporúča alebo neodporúča udeliť dotknutej osobe čestné 
občianstvo. V uznesení komisia uvedie aj dôvod, na základe ktorého by dotknutej osobe malo byť 
alebo nemalo byť udelené čestné občianstvo. 
 

                                                           

19 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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(2) Odporučenie komisie udeliť alebo neudeliť čestné občianstvo nie je pre obecné zastupiteľstvo 
právne záväzné.20 
 

(3) Skutočnosti podľa odseku 1 komisia bezodkladne oznámi starostovi a obecnému zastupiteľstvu. 
 

(4) Ak komisia nie je zriadená alebo ak komisia najmenej na dvoch po sebe nasledujúcich 
zasadnutiach neprijala vo veci udelenia čestného občianstva žiadne uznesenie, alebo ak komisia 
nebola v tejto veci najmenej na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach uznášaniaschopná, 
starosta predloží návrh na udelenie čestného občianstva a vyjadrenie dotknutej osoby alebo jej 
právneho nástupcu priamo obecnému zastupiteľstvu. 
 

 
 

§ 15                            
Uznesenie obecného zastupiteľstva o udelení čestného občianstva 

 
(1) Starosta predloží obecnému zastupiteľstvu podklady vo veci udelenia čestného občianstva  

na rozhodnutie. 
 

(2) Na schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva o udelení čestného občianstva obce je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov prítomných na jeho zasadnutí. 

 
(3) V uznesení, ktorým obecné zastupiteľstvo udelí čestné občianstvo, sa uvedie aj dôvod udelenia 

čestného občianstva. 
 

(4) Ak obecné zastupiteľstvo neudelí čestné občianstvo, uznesenie o neudelení čestného občianstva 
nie je povinné odôvodniť. 

 
 

§ 16                
Slávnostné odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva 
a vecného daru spojeného s udelením čestného občianstva 

 
(1) Ak starosta podpíše uznesenie obecného zastupiteľstva,21 ktorým sa udeľuje čestné občianstvo, 

starosta usporiada slávnostné stretnutie za účelom odovzdania slávnostnej listiny o udelení 
čestného občianstva a vecného daru spojeného s udelením čestného občianstva (ďalej len 
„slávnostná listina a vecný dar“). 
 

(2) Na slávnostné stretnutie za účelom odovzdania slávnostnej listiny a vecného daru starosta pozve 

                                                           
20 Uznesenie komisie nie je pre obecné zastupiteľstvo právne záväzné, pretože v zmysle § 15 ods. 1 zákona 
o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány.“. 

21 § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení: „Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta 
najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“. 

§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,  
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 
ods. 10.“. 
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a) laureáta22 a jeho partnera, 
b) právnych nástupcov laureáta a ich partnerov, ak ide o udelenie čestného občianstva  

in memoriam, 
c) poslancov obecného zastupiteľstva, 
d) členov komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť, 
e) osobu oprávnenú vykonávať zápisy do Kroniky obce Pernek, 
f) navrhovateľa, ktorý navrhol udelenie čestného občianstva a jeho partnera, 
g) ďalšie fyzické osoby podľa uváženia starostu. 

 
(3) Slávnostné stretnutie podľa odseku 2 môže byť spojené s prípitkom a slávnostným obedom. 

 
(4) O slávnostnom odovzdaní čestného občianstva a vecného daru spojeného s odovzdaním čestného 

občianstva sa vykonáva zápis v Kronike obce Pernek. 
 

(5) V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie23 alebo krízovej situácie24 sa slávnostné stretnutie 
uskutoční v súlade opatreniami prijatými štátnymi orgánmi. 

 
(6) Jeden rovnopis slávnostnej listiny o udelení čestného občianstva sa uchováva na Obecnom úrade 

Pernek. 

 
 

Konanie o odňatí čestného občianstva 
 

 
§ 17 

Dôvod odňatia Čestného občianstva obce Pernek 
 

Obecné zastupiteľstvo môže uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou poslancov prítomných  
na jeho zasadnutí odňať Čestné občianstvo obce Pernek tomu laureátovi,  

                                                           

22 Laureátom čestného občianstva je fyzická osoba, ktorej bolo udelené Čestné občianstvo obce Pernek alebo 
Čestné občianstvo obce Pernek in memoriam uznesením obecného zastupiteľstva podpísaným starostom. 

23 V zmysle § 3 ods. 1, ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov:  
„Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej  
sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti 
nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Na účely tohto zákona  
sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia  
II. stupňa alebo teroristický útok“. 

24 V zmysle čl. 5 ods. 1, ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších ústavných zákonov: „Núdzový stav môže vláda 
vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj 
v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, k ohrozeniu životného prostredia alebo k ohrozeniu značných 
majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej 
havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, ktorým môže 
byť aj celé územie Slovenskej republiky. Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný 
čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti 
so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to 
aj opakovane. S predĺžením núdzového stavu podľa druhej vety musí vysloviť súhlas národná rada, a to do 20 dní 
od prvého dňa predĺženého núdzového stavu.“.  
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a) ktorý bol po udelení čestného občianstva právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný 
trestný čin alebo  

b) o ktorom bolo dodatočne zistené, že nespĺňal podmienky na udelenie čestného občianstva. 
 
 
 

§ 18 
Návrh na odňatie Čestného občianstva obce Pernek 

 
Na náležitosti návrhu na odňatie Čestného občianstva obce Pernek sa primerane použijú ustanovenia 
tohto nariadenia o náležitostiach návrhu na udelenie čestného občianstva. 
 
 
 

§ 19 
Rozhodovanie o odňatí Čestného občianstva obce Pernek 

 
(1) Po doručení návrhu na odňatie Čestného občianstva obce Pernek starosta preskúma pravdivosť 

skutočností uvedených v návrhu na odňatie čestného občianstva. 
 

(2) Ak sú skutočnosti uvedené v návrhu na odňatie čestného občianstva pravdivé, starosta predloží 
návrh na odňatie čestného občianstva komisii pre kultúru, šport a sociálnu oblasť, ak je zriadená.  

 
(3) Na prijatie uznesenia komisie vo veci odňatia čestného občianstva je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny jej členov prítomných na jej zasadnutí. Uznesenie komisie o odporučení 
odňať alebo neodňať čestné občianstvo nie je pre obecné zastupiteľstvo právne záväzné. 

 
(5) Ak komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť nie je zriadená alebo ak komisia najmenej  

na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach neprijala vo veci odňatia čestného občianstva žiadne 
uznesenie, alebo ak komisia nebola v tejto veci najmenej na dvoch po sebe nasledujúcich 
zasadnutiach uznášaniaschopná, starosta predloží návrh na odňatie čestného občianstva priamo 
obecnému zastupiteľstvu. 
 

(6) Na schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva o odňatí čestného občianstva obce je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov prítomných na jeho zasadnutí. 

 
(7) V uznesení, ktorým obecné zastupiteľstvo odníme čestné občianstvo, sa uvedie aj dôvod jeho 

odňatia. 
 

(8) Ak obecné zastupiteľstvo čestné občianstvo neodníme, uznesenie o neodňatí čestného občianstva 
nie je povinné odôvodniť. 
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§ 20 
Oznámenie o odňatí Čestného občianstva obce Pernek 

 
(1) Ak starosta podpíše uznesenie obecného zastupiteľstva,25 ktorým sa odníma čestné občianstvo, 

starosta zašle laureátovi písomné oznámenie o odňatí čestného občianstva, v ktorom uvedie 
dôvod odňatia čestného občianstva. Starosta zároveň požiada laureáta alebo jeho právneho 
nástupcu26 o vrátenie slávnostnej listiny o udelení čestného občianstva. 
 

(2) V prípade odňatia čestného občianstva sú laureát alebo jeho právny nástupca povinní vrátiť obci 
Pernek slávnostnú listinu o udelení čestného občianstva. 

 
(3) V prípade odňatia čestného občianstva laureát a jeho právny nástupca nie sú povinní vrátiť ani 

nahradiť obci Pernek vecný dar spojený s udelením čestného občianstva. 
 

(4) Odňatie čestného občianstva sa zapisuje do Kroniky obce Pernek. 
 
 
 
 

Čl. II 

KONANIE  O  UDELENÍ  CENY  OBCE  PERNEK 
 
 

 
§ 21 

Podmienky udelenia Ceny obce Pernek 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
udeliť Cenu obce Pernek fyzickej osobe, skupine fyzických osôb alebo právnickej osobe za 
a) významný úspech v oblasti vedy, techniky, umenia alebo športu,  
b) významný čin pri záchrane života alebo ochrane zdravia človeka, 
c) významný čin pri záchrane alebo ochrane zvieraťa alebo zvierat, 
d) činnosť pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, 
e) dobrovoľnícku činnosť, charitatívnu činnosť, činnosť pri ochrane a tvorbe životného 

prostredia, činnosť pri ochrane kultúrneho dedičstva,  
h) činnosť pre obec Pernek, ktorou sa prispelo k poznaniu jej histórie alebo prírody, alebo ktorou 

sa prispelo k rozvoju obce Pernek, alebo 
i) za inú dôležitú činnosť alebo skutočnosť, ktorú obecné zastupiteľstvo určí v uznesení 

o udelení Ceny obce Pernek. 

                                                           
25 § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení: „Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta 
najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“. 

§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,  
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 
ods. 10.“. 

26 Starosta požiada o vrátenie slávnostnej listiny o udelení čestného občianstva právneho nástupcu laureáta, ak  
laureát, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin po udelení čestného občianstva, zomrel pred jeho 
odňatím. 
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 § 22 
Návrh udelenie Ceny obce Pernek 

 
(1) Návrh na udelenie Ceny obce Pernek sa podáva podľa § 6 tohto nariadenia. 

 
(2) Po doručení návrhu na udelenie Ceny obce Pernek nie je potrebné zisťovať, či osoba, ktorej by 

mala byť Cena obce Pernek udelená, alebo jej právny nástupca, s udelením tejto ceny súhlasí. 
 
 
 

§ 23 
Uznesenie komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť  

vo veci udelenia Ceny obce Pernek 
 

(1) Starosta bezodkladne predloží návrh na udelenie Ceny obce Pernek, obsahujúci náležitosti 
uvedené v tomto nariadení, komisii pre kultúru, šport a sociálnu oblasť, ak je zriadená. 
 

(2) Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť prerokuje návrh na udelenie Ceny obce Pernek 
na svojom najbližšom zasadnutí a uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou jej členov 
rozhodne, či obecnému zastupiteľstvu odporúča alebo neodporúča udeliť Cenu obce Pernek. 
V uznesení komisia uvedie aj dôvod, na základe ktorého by mala byť alebo nemala byť udelená 
Cena obce Pernek. 
 

(3) Odporučenie komisie udeliť alebo neudeliť Cenu obce Pernek nie je pre obecné zastupiteľstvo 
právne záväzné.27 

 
(4) Skutočnosti podľa odseku 1 komisia bezodkladne oznámi starostovi a obecnému zastupiteľstvu. 

 
(5) Ak komisia nie je zriadená alebo ak komisia najmenej na dvoch po sebe nasledujúcich 

zasadnutiach neprijala vo veci udelenia Ceny obce Pernek žiadne uznesenie, alebo ak komisia 
nebola v tejto veci najmenej na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach uznášaniaschopná, 
starosta predloží návrh na udelenie Ceny obce Pernek priamo obecnému zastupiteľstvu. 
 

 
 

§ 24           
Uznesenie obecného zastupiteľstva o udelení Ceny obce Pernek 

 
(1) Starosta predloží obecnému zastupiteľstvu podklady vo veci udelenia Ceny obce Pernek  

na rozhodnutie. 
 

(2) Na schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva o udelení Ceny obce Pernek je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny poslancov prítomných na jeho zasadnutí. 

 

                                                           
27 Uznesenie komisie nie je pre obecné zastupiteľstvo právne záväzné, pretože v zmysle § 15 ods. 1 zákona 
o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány.“. 
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(3) V uznesení, ktorým obecné zastupiteľstvo udelí Cenu obce Pernek, sa uvedie aj dôvod jej 
udelenia. 

 
(4) Ak obecné zastupiteľstvo Cenu obce Pernek neudelí, uznesenie o neudelení Ceny obce Pernek 

nie je povinné odôvodniť. 
 
 

§ 25               
Oznámenie o udelení ceny obce Pernek  

a možnosť jej odmietnutia 
 

(1) Ak starosta podpíše uznesenie obecného zastupiteľstva,28 ktorým sa udeľuje Cena obce Pernek, 
starosta oznámi laureátovi alebo jeho právnemu nástupcovi udelenie Ceny obce Pernek a dôvod 
jej udelenia. Starosta zároveň vyzve laureáta alebo jeho právneho nástupcu, aby sa v lehote  
do 30 dní od doručenia oznámenia vyjadril, či Cenu obce Pernek prijíma a či si ju prevezme  
na slávnostnom stretnutí, ktoré pri tejto príležitosti starosta usporiada. Starosta zároveň poučí 
laureáta alebo jeho právneho nástupcu, že ak sa nevyjadrí, či Cenu obce Pernek prijíma, má sa  
za to, že Cenu obce Pernek odmieta. 
 

(2) Ak laureát alebo jeho právny nástupca oznámi, že Cenu obce Pernek neprijíma, slávnostná listina 
o udelení Ceny obce Pernek sa uschová na Obecnom úrade Pernek. Vecný dar spojený s Cenou 
obce Pernek, ktorá bola odmietnutá, môže obec Pernek použiť na iný účel alebo pre iného 
laureáta. 

 

 
§ 26                

Slávnostné odovzdanie listiny o udelení Ceny obce Pernek 
a vecného daru spojeného s jej udelením  

 
(1) Ak laureát alebo jeho právny nástupca oznámi, že Cenu obce Pernek prijíma, starosta usporiada 

slávnostné stretnutie za účelom odovzdania slávnostnej listiny o udelení Ceny obce Pernek 
a vecného daru spojeného s jej udelením. 

 
(2) Na slávnostné stretnutie za účelom odovzdania slávnostnej listiny o udelení Ceny obce Pernek 

a vecného daru starosta pozve 
a) laureáta29 a jeho partnera, ak je laureátom fyzická osoba, 
b) právnych nástupcov laureáta a ich partnerov, ak ide o udelenie Ceny obce Pernek  

in memoriam fyzickej osobe, 
c) štatutárny orgán právnickej osoby, ak je laureátom právnická osoba, 
d) poslancov obecného zastupiteľstva, 

                                                           
28 § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení: „Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta 
najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“. 

§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,  
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 
ods. 10.“. 

29 Laureátom je fyzická osoba, ktorej bola udelená Cena obce Pernek alebo Cena obce Pernek in memoriam 
uznesením obecného zastupiteľstva podpísaným starostom. 
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e) členov komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť, 
f) osobu oprávnenú vykonávať zápisy do Kroniky obce Pernek, 
g) navrhovateľa, ktorý navrhol udelenie Ceny obce Pernek a jeho partnera, 
h) ďalšie fyzické osoby podľa uváženia starostu. 

 
(3) Slávnostné stretnutie môže byť spojené s prípitkom a slávnostným obedom. 

 
(4) O  odovzdaní slávnostnej listiny o udelení Ceny obce Pernek a vecného daru spojeného 

s jej odovzdaním sa vykonáva zápis v Kronike obce Pernek. 
 

(5) V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo krízovej situácie sa slávnostné stretnutie 
uskutoční v súlade opatreniami prijatými štátnymi orgánmi. 

 
(6) Jeden rovnopis slávnostnej listiny o udelení Ceny obce Pernek sa uchováva na Obecnom úrade 

Pernek. 
 
 
 

Čl. III 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 
 

 

§ 27 

Spoločné ustanovenia o priebehu slávnostného stretnutia  
uskutočneného pri príležitosti udelenia čestného občianstva alebo Ceny obce Pernek 

 
Slávnostné stretnutie za účelom odovzdania slávnostnej listiny o udelení čestného občianstva alebo 
Ceny obce Pernek a vecného daru má tento odporúčaný program 
a) prečítanie uznesenia obecného zastupiteľstva o udelení čestného občianstva alebo Ceny obce 

Pernek, 
b) prečítanie životopisu fyzickej osoby, ktorej bolo udelené čestné občianstvo alebo Cena obce 

Pernek, 
c) prečítanie dôvodu, pre ktorý bolo udelené čestné občianstvo alebo Cena obce Pernek, 
d) odovzdanie slávnostnej listiny o udelení čestného občianstva alebo Ceny obce Pernek, 
e) príhovor fyzickej osoby, ktorej bolo udelené čestné občianstvo alebo Cena obce Pernek alebo 

príhovor jej zástupcu, 
f) príhovor právneho nástupcu fyzickej osoby, ak ide o udelenie čestného občianstva in memoriam 

alebo Ceny obce Pernek in memoriam, 
g) ak ide o udelenie Ceny obce Pernek právnickej osobe, príhovor fyzickej osoby oprávnenej konať 

v jej mene, 
h) zápis do Kroniky obce Pernek, 
i) slávnostný prípitok. 
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Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

 
 

§ 28 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 3/2022 zo dňa 

07.03.2022. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 11.03.2022. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1/2022 o udeľovaní Čestného 

občianstva obce Pernek, Ceny obce Pernek a Ceny starostu obce Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2022“) 

bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 11.03.2022 pod číslom expedovanej pošty: 

............................... . V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk.  

 

Toto schválené VZN č. 1/2022 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... 
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Prílohy k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 1/2022 o udeľovaní Čestného 
občianstva obce Pernek, Ceny obce Pernek a Ceny starostu obce Pernek (ďalej len „VZN  
č. 1/2022“) 

 
 
 

 
• Vzor návrhu na udelenie Čestného občianstva obce Pernek alebo Ceny obce Pernek 

 
• Vzor slávnostnej listiny o udelení Čestného občianstva obce Pernek 

(Listina o udelení čestného občianstva by mala mať aspoň formát A4.) 
 

• Vzor slávnostnej listiny o udelení Ceny obce Pernek 
 

• Vzor listiny o udelení Ceny starostu obce Pernek 
 
 
 

 
Vzor slávnostných listín o udelení Čestného občianstva obce Pernek, Ceny obce Pernek a vzor 

listiny o udelení Ceny starostu obce Pernek nie je právne záväzný, čiže napr. do listiny o udelení 
Čestného občianstva obce Pernek môže byť vložená iná fotografia [Word – Návrh – Vodotlač – Vlastná 
vodotlač], alebo namiesto fotografie môže byť vložený erb obce Pernek, alebo uvedené listiny môžu byť 
aj bez fotografie. Záväzný nie je ani typ a farba písma, ani orámovanie a ani vzhľad listín „na výšku“, 
resp. „na šírku“. 

 
Na slávnostných listinách o udelení Čestného občianstva obce Pernek alebo Ceny obce Pernek 

však musí byť uvedený erb obce Pernek a prekrížené kladivko a želiezko symbolizujúce banskú minulosť 
obce Pernek - § 2 ods. 7, § 3 ods. 6 VZN č. 1/2022. 

 
Listina o udelení Ceny starostu obce Pernek môže, ale nemusí obsahovať erb obce Pernek 

a prekrížené kladivko a želiezko symbolizujúce jej banskú minulosť – v závislosti od situácie alebo 
príležitosti, pri ktorej sa udeľuje. Napr. ak by Cena starostu obce Pernek bola udeľovaná za súťaž 
v oblasti zábavy, taká listina nemusí (ale môže) obsahovať erb obce Pernek a banské symboly - § 4  
ods. 6 VZN č. 1/2022. 
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Adresované Obecnému úradu Pernek 
900 53 Pernek 48 
 
 

Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Pernek  
alebo Ceny obce Pernek 

 

Navrhujem, aby Obecné zastupiteľstvo obce Pernek udelilo (zakrúžkovať jednu z možností) 

• Čestné občianstvo obce Pernek30 

• Čestné občianstvo obce Pernek in memoriam 

• Cenu obce Pernek31 

• Cenu obce Pernek in memoriam 

 
Čestné občianstvo obce Pernek možno udeliť fyzickej osobe bez ohľadu na jej štátu príslušnosť alebo 

trvalý pobyt. Cenu obce Pernek možno udeliť fyzickej osobe bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť alebo trvalý 
pobyt, kolektívu fyzických osôb alebo právnickej osobe bez ohľadu na jej sídlo. 
 

ÚDAJE  O  FYZICKEJ  OSOBE,  
KTOREJ  BY  MALO  BYŤ  UDELENÉ  ČESTNÉ  OBČIANSTVO  ALEBO  CENA  OBCE 

Titul, meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa   

Povolanie alebo zamestnanie  
Dôvod, pre ktorý by mala byť 
ocenená čestným občianstvom 
alebo cenou obce 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

30 § 2 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 1/2022 o udeľovaní Čestného občianstva obce Pernek, 
Ceny obce Pernek a Ceny starostu obce Pernek (ďalej len „VZN č. 1/2022“): „Čestné občianstvo obce Pernek  
je morálnym ocenením fyzickej osoby, ktorá sa zaslúžila o dobrú povesť obce Pernek v oblasti vedy, techniky, 
umenia, športu, ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany kultúrneho dedičstva, dobrovoľníctva,30 
v charitatívnej oblasti alebo v inej dôležitej oblasti, alebo ktorá sa zaslúžila o dobrú povesť obce Pernek 
príkladným spôsobom svojho života založeného na zásadách ľudskosti.“. 

31 § 3 ods. 1 VZN č. 1/2022: „Cena obce Pernek je čestným ocenením 

a) významného úspechu v oblasti vedy, techniky, umenia alebo športu,  
b) významného činu pri záchrane života alebo ochrane zdravia človeka,  
c) významného činu pri záchrane alebo ochrane zvieraťa alebo zvierat, 
d) činnosti pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, 
e) dobrovoľníckej činnosti, charitatívnej činnosti, činnosti pri ochrane a tvorbe životného prostredia, činnosti 

pri ochrane kultúrneho dedičstva,  
f) činnosti pre obec Pernek, ktorou sa prispelo k poznaniu jej histórie alebo prírody, alebo ktorou sa prispelo 

k rozvoju obce Pernek, alebo 
g) inej dôležitej činnosti alebo skutočnosti, ktorú obecné zastupiteľstvo určí v uznesení o udelení Ceny obce 

Pernek.“. 
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ÚDAJE  O  FYZICKEJ  OSOBE,  
KTOREJ  BY  MALO  BYŤ  UDELENÉ  ČESTNÉ  OBČIANSTVO  ALEBO  CENA  OBCE 

IN  MEMORIAM 
Titul, meno a priezvisko  
Dátum narodenia  

Dátum úmrtia  

Adresa   

Povolanie alebo zamestnanie  

Dôvod, pre ktorý by mala byť 
ocenená čestným občianstvom 
alebo cenou obce in memoriam 
 
 

 
 
 
 
 
 

Údaje o právnych nástupcoch fyzickej osoby, ktorá má byť ocenená in memoriam 
(ak sú údaje o právnych nástupcoch navrhovateľovi známe) 

Titul, meno, priezvisko, rok narodenia a adresa, príp. aj e-mailová adresa a tel. č. právnych nástupcov 

 
 
 

  

ÚDAJE  O  PRÁVNICKEJ  OSOBE,  
KTOREJ  MÁ  BYŤ  UDELENÁ  CENA  OBCE 

Obchodné meno alebo názov  
Právna forma (s.r.o, a.s., n.o., v.o.s a i.)  
IČO  

Adresa sídla  
E-mailová adresa  

Dôvod, pre ktorý by mala byť ocenená 
cenou obce 
 
 
 

 
 

 

 
Tento návrh na udelenie čestného občianstva obce (ceny obce) obci Pernek podáva:32 ................... 

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

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

                                                           
32 Navrhovateľ – fyzická osoba uvedie: titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu, 
telefonický kontakt a svoj podpis. 

Navrhovateľ – právnická osoba uvedie: obchodné meno alebo názov, právnu formu, IČO, sídlo, emailovú adresu, 
telefonický kontakt a podpis osoby oprávnenej konať za právnickú osobu. 
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Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov navrhovateľ udeľuje obci Pernek súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov, uvedených v tomto návrhu, na účel rozhodovania o udelení Čestného občianstva obce Pernek alebo 
Ceny obce Pernek. 

 
 
 
 
 
V ................................. dňa ............................. 
 
 
 
                                                                                                .......................................................... 
                                                                                                   titul, meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                   navrhovateľ 
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Autorka použitej fotografie: Monika Ledníková 

 

 
Autorka použitej fotografie: JUDr. Katarína Gombárová, fotografia zo 06.03.2021 
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Autorka použitej fotografie: Monika Ledníková, fotografia z 08.01.2019 

 
 


