Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča
č. 1/2012 zo dňa 26.4.2012.
Zásady udeľovania verejných uznaní Mesta Bytča.

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a § 33,34 Štatútu mesta Bytča vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie :
Čl. I.
Mesto Bytča môže v zmysle týchto zásad udeliť tieto vyznamenania :
1. Čestné občianstvo
2. Pamätná tabuľa
Čl. II.
Čestné občianstvo Mesta Bytča
1. Čestné občianstvo ako najvyššie osobné vyznamenanie udelené Mestom Bytča môže Mestské zastupiteľstvo udeliť
osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov,
šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi,
alebo ako prejav úcty významným predstaviteľom európskej a svetovej politiky, vedy a kultúry, ktorí sa zaslúžili
o rozvoj vzájomných vzťahov a medzinárodnej propagácie mesta Bytča.
2. Čestné občianstvo môže byť udelené občanom Mesta Bytča, občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky,
cudzím štátnym príslušníkom a aj in memoriam.
3. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udeľovanie nezakladá trvalý pobyt v meste Bytča.
4. Čestné občianstvo je možné udeliť osobe jedenkrát.
5. Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bytča predkladá primátor mesta. Návrhy na udelenie čestného
občianstva môžu podať primátorovi mesta – poslanci MZ, obyvatelia mesta, občianske združenia a ďalšie inštitúcie
pôsobiace na území mesta.
Návrh na udelenie čestného občianstva obsahuje:
a) meno, priezvisko a titul navrhovaného,
b) miesto trvalého pobytu,
c) zdôvodnenie návrhu na udelenie čestného občianstva vo vzťahu k mestu Bytča v rozsahu minimálne 1/2 A4,
d) Údaje o navrhovateľovi : meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt.
6. Poradným orgánom na posúdenie návrhu na udelenie čestného občianstva je Mestská rada.
7. O udelení čestného občianstva rozhoduje po posúdení Mestskou radou na návrh primátora mesta Mestské
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. Návrh na udelenie musí byť zverejnený v lehote 15 dní pred
zasadnutím Mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle mesta , aby sa k nemu mohli vyjadriť
obyvatelia mesta Bytča.
8. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Ak je poctený cudzí štátny príslušník,
možno listinu vyhotoviť aj v jazyku pocteného, prípadne v niektorom svetovom jazyku. Ak sa čestné občianstvo
udeľuje in memoriam, listinu prevezmú rodinní príslušníci pocteného.
9. Odovzdávanie listiny o čestnom občianstve mesta sa vykoná slávnostným spôsobom na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva. Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy mesta Bytča.
10. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ak zo
závažných dôvodov čestný občan nie je hodný tejto pocty alebo u koho dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, na
základe ktorých by k udeleniu čestného občianstva nedošlo.
11. Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve mesta Bytča v zmysle zákona č. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení

Čl. III.
Pamätná tabuľa.
1. Pamätnú tabuľu ako druhé najvyššie vyznamenanie udelené mestom Bytča sa dáva zhotoviť osobám, aj in
memoriam alebo kolektívom za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma a v zahraničí,
c) záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
2. Predkladanie návrhov a proces schvaľovania sa riadi postupom obsiahnutým v čl. II. Pri schvaľovaní pamätnej
tabule sa schváli aj miesto jej umiestnenia, grafický návrh alebo text odporučený na uvedenie na pamätnej tabuli
a návrh rozpočtu zhotovenia a osadenia pamätnej tabule. Ak sa má pamätná tabuľa umiestniť na nehnuteľnosť,
ktorá nie je majetkom mesta Bytča, je potrebné mať pred jej schvaľovaním písomný súhlas vlastníka resp.
všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti ( úradne overený).
3. Umiestnenie pamätnej tabule, pokiaľ umiestňuje na mieste viditeľnom z verejného priestranstva a pokiaľ je spojená
zo stavbou alebo pozemkom, si vyžaduje povolenie príslušného stavebného úradu.
Pre umiestnenie pamätnej tabule na kultúrnej pamiatke, v pamiatkovej zóne a ochrannom pásme pamiatkovej zóny
Bytča je nevyhnutný súhlas príslušného pamiatkového úradu.
4. Pamätná tabuľa sa odhaľuje slávnostným spôsobom za prítomnosti primátora mesta, poslancov mestského
zastupiteľstva a prizvaných hostí.
5. Pamätná tabuľa je majetkom mesta.
6. Pamätnú tabuľu je možné dať odstrániť za podmienok uvedených v čl. II. ods. 10.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Evidenciu verejných uznaní a umiestnenia pamätných tabúľ vedie a archivuje Mestský úrad Bytča.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 26.04.2012 uznesením č.28/2012.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.06.2012.

Miroslav Minárčik
primátor mesta

