Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 13/2007
o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v súlade s článkom 68 Ústavy SR, §8 ods. 1
a §11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie Trnavského samosprávneho kraja
toto
Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja
o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja

Článok I
Čestné občianstvo TTSK
(1) Čestné občianstvo TTSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom
môže udeliť Zastupiteľstvo TTSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli
k rozvoju TTSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili
sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi.
(2) Čestné občianstvo TTSK (ďalej len „čestné občianstvo“) možno udeliť občanom
Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom.
(3) Kandidát na čestné občianstvo musí byť významnou osobnosťou a autoritou, ktorá má
značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii TTSK.
(4) Čestné občianstvo sa udeľuje predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže
byť udelené in memoriam.
(5) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, v prípade zahraničného občana v
dvojjazyčnej mutácii v slovenskom jazyku a v jazyku oceneného, ktorá je opatrená
podpisom predsedu TTSK a pečaťou TTSK.
(6) Listina obsahuje:
a) meno oceneného,
b) stručné zdôvodnenie udelenia čestného občianstva, resp. stručnú charakteristiku osoby
oceneného, jeho diela, činu, výkonu a pod.,
c) dátum udelenia čestného občianstva,
d) podpis predsedu a pečať predsedu TTSK.
(7) Čestný občan TTSK sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve TTSK zapíše do
Pamätnej knihy TTSK.
(8) Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú združenia, inštitúcie, organizácie, občania
Slovenskej republiky a musia obsahovať odôvodnenie predloženého návrhu podľa Prílohy
č.1. Bez úplne vyplnenej prílohy nebude návrh akceptovaný.
(9) Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá na rokovanie Zastupiteľstva TTSK
predseda TTSK po ich posúdení výberovou komisiou, ktorú pre tento účel vymenuje.

(10) O udelení čestného občianstva rozhoduje Zastupiteľstvo TTSK uznesením.
(11) Súčasťou ocenenia je odmena v hodnote 331,94 € (10 000,– Sk)1.
(12) Vo výnimočných prípadoch môže Zastupiteľstvo TTSK udelené čestné občianstvo
odňať, ak ocenený prestal byť tejto pocty hoden.

Článok II
Cena TTSK
(1) Cenu TTSK udeľuje Zastupiteľstvo TTSK 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, majetku kraja a občanov.
(2) Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú združenia, inštitúcie, organizácie, občania
Slovenskej republiky a musia obsahovať odôvodnenie predloženého návrhu podľa Prílohy
č. 1. Bez úplne vyplnenej prílohy nebude návrh akceptovaný.
(3) O udelení Ceny TTSK rozhoduje Zastupiteľstvo TTSK uznesením.
(4) Súčasťou Ceny TTSK je odmena 331,94 € (10 000,- Sk) pre jednotlivca a 995,82 €
(30 000,– Sk) pre kolektívy.
(5) Ocenení sa pri tejto príležitosti zapíšu do Pamätnej knihy TTSK.
(6) Vo výnimočných prípadoch môže Zastupiteľstvo TTSK udelenú Cenu TTSK odňať, ak
ocenený prestal byť tejto pocty hoden.
Článok III
Pamätná medaila predsedu TTSK
(1) Pamätnú medailu udeľuje predseda TTSK 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,
majetku kraja a občanov.
(2) Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú združenia, inštitúcie, organizácie, občania
Slovenskej republiky a musia obsahovať odôvodnenie predloženého návrhu podľa Prílohy
č. 1. Bez úplne vyplnenej prílohy nebude návrh akceptovaný.
(3) O udelení pamätnej medaily rozhoduje predseda TTSK.
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Pri prepočte bol použitý konverzný kurz 1 euro=30,1260 Sk. Peňažné hodnoty v Sk majú informatívny
charakter.

(4) Udelenie pamätnej medaily predsedu TTSK je čestnou poctou a nie je dôvodom na
finančné ani iné hmotné výhody, pokiaľ nie je predsedom TTSK rozhodnuté inak.
(5) Ocenení sa pri tejto príležitosti zapíšu do Pamätnej knihy TTSK.
(6) Vo výnimočných prípadoch môže predseda TTSK udelenú pamätnú medailu odňať, ak
ocenený prestal byť tejto pocty hoden.

Článok IV
Pamätný list predsedu TTSK
(1) Pamätný list udeľuje predseda TTSK osobám, alebo kolektívom, 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.
(2) Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú združenia, inštitúcie, organizácie, občania
Slovenskej republiky a musia obsahovať odôvodnenie predloženého návrhu podľa Prílohy
č. 1. Bez úplne vyplnenej prílohy nebude návrh akceptovaný.
(3) O udelení pamätného listu rozhoduje predseda TTSK.

Článok V
Čestná pocta predsedu TTSK
(1) Čestnou poctou je záštita predsedu TTSK.
(2) Predseda TTSK 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 TTSK, má po určenú dobu
udelený súhlas k bezplatnému používaniu erbu TTSK na propagačné a reprezentačné
účely súvisiace s usporiadanou akciou. Pri jeho užívaní je povinný sa riadiť Všeobecne
záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 6/2006 o symboloch
Trnavského samosprávneho kraja a ich používaní.
(4) Prevzatie záštity predsedu TTSK je čestnou poctou, pričom nie je dôvodom na finančné
ani iné hmotné výhody, pokiaľ nie je predsedom TTSK rozhodnuté inak.

(5) O poskytnutí záštity predsedu TTSK rozhoduje predseda TTSK.
Článok VI
Spoločné ustanovenia
(1) Ocenenia, s výnimkou čestnej
pocty
predsedu
TTSK, ktoré sú udeľované
jednotlivcom možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj in memoriam. Ak bolo ocenenie
udelené in memoriam, prevezme ho pozostalý manžel/manželka, inak najbližší príbuzný.
(2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Príloha č. 1 –
Formulár návrhu na ocenenie.
(3) Kontrolu používania tohto nariadenia vykonávajú poslanci Zastupiteľstva TTSK a
poverení zamestnanci Úradu TTSK.
(4) Kto zneužije ocenenie alebo neoprávnene vyhotoví napodobeninu ocenení, dopúšťa sa
priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom Trnavského
samosprávneho kraja dňa 12. decembra 2007 uznesením číslo 301/2007/16 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
(6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského
samosprávneho kraja ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 o spôsobe udeľovania
ocenení Trnavského samosprávneho kraja, schválené dňa 11.7.2006 uznesením
č. 82/2006/05.

Ing. Tibor Mikuš
predseda
Trnavského samosprávneho kraja

Príloha č.1 - Formulár návrhu na ocenenie

Názov návrhu ocenenia:

Čestné občianstvo TTSK *
Cena TTSK*
Pamätná medaila predsedu TTSK*
Pamätný list predsedu TTSK*

Údaje o žijúcej osobe navrhnutej na ocenenie*
Meno a priezvisko:
Titul:
Miesto a dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

Stav:
Národnosť:
Štátna príslušnosť:
Telefón:
Údaje o kolektíve navrhnutom na ocenenie*
Názov:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
Zriaďovateľ:
Adresa pôsobiska:

Stručné zdôvodnenie návrhu:

Profesionálne skúsenosti osoby (kolektívu) navrhnutej (navrhnutého) na ocenenie:

Prehlásenie osoby navrhnutej na ocenenie:
Dávam súhlas Úradu Trnavského samosprávneho kraja so spracovaním mojich osobných
údajov, uvedených v týchto dokumentoch, pre účely návrhu na ocenenia TTSK v zmysle
Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a prehlasujem, že všetky údaje sú
pravdivé.
Súhlasím s návrhom na ocenenie (ak má byť ocenenie udelené in memoriam, dáva súhlas
pozostalý manžel/manželka, inak najbližší príbuzný):
V .......................... dňa ......................

.................................
podpis

Údaje o pozostalom manželovi/manželke, inak najbližšom príbuznom (vyplniť v prípade, ak
má byť ocenenie udelené in memoriam)*
Meno a priezvisko:
Titul:
Trvalý pobyt:
Vzťah k osobe navrhnutej na ocenenie:
Telefón:
Údaje o navrhovateľovi
Meno a priezvisko:
Titul:
Miesto a dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Telefón:
Dátum odoslania návrhu:
V ............................ dňa ......................
*Nehodiace sa prečiarknite

.....................................
podpis

