Určené na:
38. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou,
Dňa 24.10.2017
K bodu programu č.: 6
Názov dokumentu:
Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou
vypracované:
JUDr. Richard Kacvinský

predkladá:
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD
prednostka úradu
prerokované:
Mestská rada mesta Moldava nad Bodvou

materiál obsahuje:
dôvodovú správu
návrh na uznesenie
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Legislatívne východiská:
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uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie
osobného
záujmu
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
podľa rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.

Dôvodová správa č. 6
Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou malo v platnosti a účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Moldava nad Bodvou č. 3/2000 o oddeľovaní ocenení mesta. Toto VZN je po právnej aj skutkovej
stránke zastarané a nereflektuje aktuálne možnosti mesta oceňovať významné osobnosti alebo
kolektívy za zásluhy a prínos pre mesto Moldava nad Bodvou v oblasti sociálnej, vedy, techniky,
kultúry, vzdelávania, politiky, životného prostredia, športu a v oblasti spoločensko – komunitnej.
Z tohto dôvodu je potrebné prijať toto nové VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad
Bodvou. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom 37. zasadnutí prerušilo
rokovanie v tomto bode, z tohto dôvodu predkladáme opätovne daný materiál.

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2017 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017. Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu :



schvaľuje

VZN č.........mesta Moldava nad Bodvou o udeľovaní ocenení mesta, ktoré zároveň ruší VZN č.
3/2000 o udeľovaní ocenení mesta zo dňa 11.05.2000
Návrh uznesenia je prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 7. v znení neskorších predpisov.

