MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA
Pravidlá pre udeľovanie ocenenia
„Uznanie za zásluhy a rozvoj a reprezentáciu mestskej časti“
§1
Úvodné ustanovenie
1. Tieto pravidlá upravujú podmienky udeľovania verejného ocenenia mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
2. Názov ocenenia je: Pamätná plaketa Vrakuňa.
3. Ocenenie je prejavom úcty voči občanom, ktorí svojou kultúrnou, vedeckou, športovou
alebo inou činnosťou reprezentovali mestskú časť Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „mestskú
časť“) alebo iným výnimočným spôsobom prispeli ku šíreniu dobrého mena a k rozvoju
mestskej časti.
4. Toto ocenenie je možné udeliť každoročne maximálne trom navrhnutým kandidátom.
5. Cenou je osobitným spôsobom upravená listina, ktorú podpisuje starosta a je označená
odtlačkom veľkej pečate mestskej časti. Súčasťou listiny je plaketa, ktorá je vyrobená zo
žltého kovu, v tvare kruhu previazaného v spodnej časti stuhou s nápisom „Pamätná plaketa
Vrakuňa“, v ktorého strede je vyobrazený znak mestskej časti.
§2
Všeobecné pravidlá pre podanie návrhu na udelenie ocenenia
1. Návrhy na udelenie ocenenia je možné predložiť v termíne od 30.09. – 30.11. každoročne
starostovi mestskej časti (ďalej len „starosta“).
2. Návrh osôb nominovaných na ocenenie môžu podávať: starosta, zástupca starostu, poslanci,
komisie miestneho zastupiteľstva, obyvatelia mestskej časti samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení, organizácií, nadácií, združení, fondov alebo verejnoprávnych
inštitúcií pôsobiacimi na území mestskej časti.
3. Návrh osôb nominovaných na ocenenie musí obsahovať:
a) základné údaje o nominovanom občanovi,
b) opis záslužnej činnosti, za ktorú má byť občan ocenený.
4. Všeobecné podmienky pre udelenie ocenenia:
a) za zásluhy v oblasti spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti,
b) za humanitnú a verejno-prospešnú činnosť, ktorá má pozitívny dopad na kvalitu života
v mestskej časti,
c) za kultúrnu a umeleckú činnosť, ktorá obohacuje mestskú časť,
d) za športové výkony, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena mestskej časti,
e) za spoločenskú prácu vykonávanú nezištne v prospech mestskej časti.
5. Ocenenie schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na návrh komisie menovanej starostom.

6. Ocenenie odovzdáva v mene Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
starosta na každoročnom Vrakunskom plese.
7. Dokument o ocenení musí obsahovať nasledujúce údaje:
a) kto ocenenie udelil,
b) meno oceneného,
c) z akého dôvodu bolo ocenenie udelené,
d) odtlačok pečiatky mestskej časti a podpis starostu.
§3
Zrušovacie ustanovenia
Týmito pravidlami sa rušia Pravidlá pre udeľovanie ocenenia „Uznanie za zásluhy o rozvoj
a reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ zo dňa 31. marca 2010 schválené Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 30. marca 2010, uznesením č. 452.
§ 10
Účinnosť
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 01. januára 2020.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta

