VZN č. 2/2003 Žilinský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja číslo 2/2003 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho
kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja
číslo 2/2003 schválené zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja dna 26. 02. 2003 Uznesením
č. 5 s účinnosťou od 01. 05. 2003
(v znení Dodatku č. 1 k VZN o oceňovaní ŽSK schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK
č. 9/24 zo dňa 16. 12. 2008)

Úplné znenie
Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR c. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
ustanovuje spôsob udeľovania ocenení Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“).
Čl. I
Čestné občianstvo ŽSK
(1) Čestné občianstvo ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť
zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju ŽSK, obohatili
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a
regiónmi.
(2) Čestné občianstvo ŽSK (ďalej len „cestné občianstvo“) možno udeliť občanom Slovenskej republiky
ako aj cudzím štátnym príslušníkom.
(3) Kandidát na cestné občianstvo musí byt významnou osobnosťou a autoritou, ktorá má značný
a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii ŽSK.
(4) Čestné občianstvo sa udeľuje predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byt udelené
in memoriam.
(5) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, v prípade zahraničného občana v dvojjazyčnej
mutácii a v jazyku oceneného, ktorá je opatrená podpisom predsedu a pečaťou ŽSK.
(6) Listina obsahuje:
a) meno oceneného,
b) stručné zdôvodnenie udelenia cestného občianstva, resp. stručnú charakteristiku osoby oceneného, jeho
diela, činu, výkonu a pod.,
c) dátum udelenia čestného občianstva,
d) podpis predsedu, erb a suchú pečať ŽSK.
(7) Čestný občan ŽSK sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve ŽSK zapíše do Pamätnej
knihy ŽSK.
(8) Návrhy na udelenie čestného občianstva môžu podávať predseda, poslanci, komisie zastupiteľstva,
občianske združenia, umelecké a vedecké inštitúcie, organizácie a obyvatelia prostredníctvom poslancov

mestského a miestneho zastupiteľstva miest a obcí ŽSK.
(9) Návrhy na udelenie ocenenia sa podávajú na sekretariát predsedu ŽSK písomne. Návrh musí
obsahovať charakteristiku zásluh navrhovanej osoby a odôvodnenie predloženého návrhu.
(10) Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá na rokovanie zastupiteľstva ŽSK predseda po ich
posúdení výberovou komisiou, ktorú pre tento účel vymenuje predseda ŽSK.
(11) O udelení čestného občianstva rozhoduje zastupiteľstvo ŽSK 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
(12) Súčasťou ocenenia je finančná odmena v hodnote 1 000 EUR (30 126,- Sk; konverzný kurz 1€ =
30,1260 Sk). Každoročne je možné udeliť ocenenie najviac trom osobám.
(13) Vo výnimočných prípadoch môže zastupiteľstvo ŽSK udelené čestné občianstvo odňať, ak ocenený
prestal byt tejto pocty hoden.
Čl. II
Cena ŽSK
(1) Cenu ŽSK udeľuje zastupiteľstvo ŽSK osobám alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony,
významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti
a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života a majetku kraja a občanov.
(2) Návrhy na udelenie ceny predkladajú predseda, poslanci zastupiteľstva ŽSK, občania kraja a musia
byt riadne odôvodnené.
(3) Cenu tvorí finančná odmena 330 EUR (9 941,58 - Sk; konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk) a môže byť
každoročne udelená najviac 3 osobám alebo kolektívom.
(4) Ocenení sa pri tejto príležitosti zapíšu do Pamätnej knihy.
(5) Ak sa udeľuje Cena ŽSK in memoriam, dostane ju najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje
stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba (podľa § 17
Občianskeho zákonníka).
Čl. III
Pamätná plaketa
(1) Predseda kraja môže udeliť pamätnú plaketu osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu alebo spoluprácu regiónov a spĺňajú kritériá, ktoré sú totožné
s bodmi c. 3., 4., 8., a 9. čl. I tohto nariadenia. Toto ocenenie sa môže udeliť poslancom zastupiteľstva
ŽSK i neposlanom ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji samosprávneho kraja.
(2) O udelení pamätnej plakety rozhoduje predseda ŽSK.
Čl. IV
Pamätný list
(1) Pamätný list sa udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu
a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri významnom pracovnom, či životnom jubileu, za dlhoročné

pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej organizácii a spĺňajú kritériá uvedené v bodoch c. 3., 4., 8. a 9. čl.
II tohto nariadenia.
(2) O udelení pamätného listu rozhoduje predseda kraja.
Čl. V
Čestná pocta
(1) Čestnou poctou je záštita predsedu ŽSK.
(2) Predseda ŽSK udeľuje čestnú poctu významným kultúrnym, vzdelávacím, športovým, charitatívnym
a iným verejnoprospešným akciám, ktorých ciele sú v súlade so záujmami kraja, konaným predovšetkým
na jeho území a majú regionálny, nadregionálny a medzinárodný charakter.
(3) Usporiadateľ akcie, nad ktorou prevzal záštitu predseda kraja, má po určenú dobu udelený súhlas
k bezplatnému používaniu erbu ŽSK na propagačné a reprezentačné účely súvisiace s poriadnou akciou.
(4) Prevzatie záštity predsedu ŽSK je čestnou poctou a nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné
výhody, pokiaľ nie je predsedom rozhodnuté inak.
(5) O poskytnutí záštity predsedu ŽSK rozhoduje predseda ŽSK.
Čl. VI
Spoločné ustanovenia
(1) Kontrolu používania tohto VZN vykonávajú poslanci zastupiteľstva ŽSK a poverení zamestnanci
Úradu ŽSK.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 bolo schválené Uznesením Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja č. 5 zo dňa 26. 02. 2003 v znení doplnenia tohto VZN Uznesením Zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja č. 18 zo dňa 25. 02. 2004 a nadobudlo účinnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.
(3) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2003 schválený Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
č. 9/24 zo dňa 16. 12. 2008, nadobudol účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.

