Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
Dodatok č. 2
K VZN č. 26 o udeľovaní ocenení mesta Moldava n/B

Všeobecné pravidlá na oceňovanie plaketou mesta Moldava nad Bodvou
1. Plaketa mesta Moldava nad Bodvou je ocenenie, ktoré môže byť udelené spolu s ostatnými
oceneniami mesta počas Dní mesta, alebo aj kedykoľvek v priebehu roka.
2. Spolu s Plaketou sa odovzdá pamätný list, na ktorom je uvedené:
- meno oceneného,
- dôvod udelenia plakety,
- dátum udelenia plakety
- podpis primátora
3. Plaketa môže byť udelená:
- za zásluhy o rozvoj mesta v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, priemyslu,
obchodu a pod.
- za šírenie dobrého mena mesta doma, alebo v zahraničí
- za prínos pri rozvoji partnerských vzťahov (partnerské mestá)
- za pomoc mestu pri rozvoji
4. Odovzdanie Plakety mesta je možné na území mesta Moldava nad Bodvou, alebo aj mimo
mesta primátorom mesta, alebo povereným poslancom (poslancami) MZ v Moldave nad
Bodvou.
5. Plaketu mesta môže dostať fyzická alebo právnická osoba iba jeden krát. Plaketu mesta môže
dostať tak obyvateľ mesta, ako aj osoba, alebo právnická osoba so sídlom mimo mesta
Moldava nad Bodvou. Ocenení môžu byť aj subjekty zo zahraničia.
6. Návrh na udelenie Plakety mesta Moldava nad Bodvou môžu podať primátor mesta, komisie
MZ, alebo jednotliví poslanci MZ v Moldave nad Bodvou.
7. Udelenie Plakety mesta schvaľuje MZ v Moldave nad Bodvou, alebo v odôvodnených
prípadoch primátor mesta Moldava nad Bodvou. V takomto prípade musí na najbližšom
zasadnutí o udelení plakety informovať Mestské zastupiteľstvo.
8. O udelených Plaketách mesta MsÚ v Moldave nad Bodvou vedie presnú evidenciu.
Tento Dodatok č.2 k VZN č. 26 bol prejednaný Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad
Bodvou dňa 24. 6. 2009 a schválený pod číslom 24/MZ/2009 bod B 26.
Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 26 nadobúda účinnosť dňa 9. 7. 2009.

Ing. István Zachariaš
primátor mesta
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