Všeobecne záväzné nariadenie Obce Turie č. 17
o udeľovaní čestného občianstva
Obecné zastupiteľstvo v Turí v zmysle zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie:
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a postup pri
udeľovaní Čestného občianstva Obce Turie
Čl. 2
Predkladanie návrhov na udelenie ocenení
Návrhy ocenení prerokuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Čl. 3
Podmienky a spôsob udeľovania čestného občianstva Obce Turie
1. Čestné občianstvo Obce Turie je najvýznamnejším ocenením, ktoré Obec Turie
udeľuje osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom, alebo významnými
humánnymi činmi zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, života jej obyvateľov, jej
propagáciu a šírenie dobrého mena doma a v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v spoločenskej, kultúrnej a športovej
oblasti.
2. Cestné občianstvo možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenska, ako aj
cudzím štátnym príslušníkom za predpokladov uvedených v predchádzajúcom bode.
Čestné občianstvo nezakladá inštitút štátneho občianstva. O udelení čestného
občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a je opatrená odtlačkom pečiatky
obce. Ak sa čestné občianstvo udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa
vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného alebo v
niektorom svetovom jazyku.
3. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Pred schválením
predloženého návrhu sa poslanci k návrhu vyjadria v diskusii. Čestné občianstvo sa
udelí ak s návrhom vyslovila súhlas 3/5-nová väčšina všetkých poslancov.
4. Odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva sa vykonáva slávnostným
spôsobom. Prevzatie čestného občianstva sa dokumentuje zápisom do pamätnej knihy
Obce Turie a podpisom poctenej osoby.
5. Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo Obce Turie, má práva, ktoré sú
vymedzené v § 3 a § 4 zákona č. 369/1990 Zb.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 13. 11. 2012 a zvesené
dňa 31. 12. 2012.
Toto VZN obce Turie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Turie,
uznesením č. 10/2012 zo dňa 30. 11. 2012 a nadobúda

účinnosť dňom 01. 01. 2013.

Miroslav Chovanec
starosta obce

