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_________________________________________________________________________
DODATOK č. 1
K ŠTATÚTU OBCE HORNÉ TUROVCE

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Turovce v zmysle IV. hlavy Ústavy SR v platnom znení a v
zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení) rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej
samosprávy, vyhlásenej Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 s c h v a ľ u j e tento
DODATOK č. 1 k ŠTATÚTU OBCE HORNÉ TUROVCE (ďalej Dodatok č. 1).

I.
ŠTATÚT OBCE HORNÉ TUROVCE zo dňa 10.03.2011 schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Horných Turovciach č. 2-V./11-Z sa týmto Dodatkom č. 1 mení a
dopĺňa nasledovne. :

1. Štvrtá hlava Čl. 15 ods. 2) písm. l) sa mení nasledovne:
l) udeľovať čestné občianstvo, cenu obce.
2. Desiata hlava, DRUHÁ ČASŤ – ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY, A ODMENY
sa mení a dopĺňa nasledovne:

Druhá časť - CENY OBCE HORNÉ TUROVCE
Čl. 31 – VEREJNÉ OCENENIA OBCE
Verejné ocenenia obce sú:
a) čestné občianstvo obce,
b) cena obce ,
c) cena starostu obce.

Čl. 32 – ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE
(l) Verejné ocenenie „Čestný občan obce Horné Turovce“ udeľuje obecné zastupiteľstvo
fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny,
športový alebo kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena v zahraničí,
alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
(2) Verejné ocenenie „Čestný občan obce Horné Turovce“ môže byť udelené len osobám,
ktoré sa v obci trvale nezdržiavajú, ale žili na území obci a cudzím štátnym príslušníkom,
ktorí v obci pôsobili, alebo pomáhali orgánom samosprávy pri rozvoji obci.
(3) Súčasťou ocenenia je listina opatrená pečaťou, ktorú podpisuje starosta. Listina sa
vyhotovuje aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, ak je ním cudzí
štátny príslušník.
(4) Čestné občianstvo sa odovzdáva a udeľuje najviac dvakrát za volebné obdobie pri
významných príležitostiach samosprávy obce Horné Turovce.

Čl. 33 – CENA OBCE HORNÉ TUROVCE
(l) Vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej,
technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti môže obecné
zastupiteľstvo odmeniť udelením verejného ocenenia „Cena obce Horné Turovce“.
(2) Cenu obce Horné Turovce predstavuje plaketa zobrazujúca erb obce Horné Turovce a
nápis „Cena obce Horné Turovce“. Súčasťou Ceny obce Horné Turovce je listina, ktorá
obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje starosta a
je opatrená odtlačkom pečatidla obce Horné Turovce.
(3) Cenu obce Horné Turovce udeľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu, poslanca
obecného zastupiteľstva, komisií obecného zastupiteľstva, občianskych združení, športových i
umeleckých inštitúcií.
(4) Cena obce Horné Turovce sa môže udeliť každoročne raz v roku, najviac desiatim
jednotlivcom a dvom kolektívom.
(5) Ak je udeľovaná Cena obce „in memoriam“, preberá ocenenie a listinu pozostalý(á)
manžel(ka), prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva.

Čl. 34 – CENA STAROSTU OBCE
(l) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce obyvateľom obce za ich záslužnú činnosť v
prospech samosprávy obce a rozvoja obce.

(2) Cena starostu obce predstavuje plaketa zobrazujúca erb obce Horné Turovce a nápis
„Cena starostu obce Horné Turovce“. Súčasťou Ceny starostu je listina, ktorá obsahuje meno
oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje starosta a je opatrená
odtlačkom pečatidla obce Horné Turovce.
(3) Cena starostu obce sa môže udeliť každoročne raz v roku, najviac desiatim jednotlivcom a
dvom kolektívom.

Čl. 35 – SPOLOČNÉ USTANOVENIA
PRE VEREJNÉ OCENENIA OBCE HORNÉ TUROVCE
(l) O udelení verejných ocenení „Čestný občan“ a „Cena obce Horné Turovce“ rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
(2) Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým bolo udelené verejné ocenenie „Čestný
občan“ a „Cena obce Horné Turovce“ sa zapisujú do pamätnej knihy obce Horné Turovce.
(3) Evidenciu verejných ocenení a vyznamenaní vedie Obecný úrad v Horných Turovciach.

II.
Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 23-VII./14-Z a
účinnosť nadobúda dňom schválenia.

Mgr. Tomáš Sztyahula
starosta obce
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