MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa .............2021
Návrh
na schválenie Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“
__________________________________________________________________________

Predkladateľ:
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu
podnikania a vinohradníctva

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MR MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný:
JUDr. Renáta Korduliaková
vedúca Kancelárie starostu

Spracovateľ:
Miroslav Ščibrany, OZ račan.sk
JUDr. Monika Cibulková
právnička

november 2021

1.

Návrh uznesenia
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“

2. Dôvodová správa
Návrh Štatútu ocenenia „Významná osobnosť Rače“ pripravili členovia OZ račan.sk.
Po pohrebe významného račianskeho historika a lokálpatriota Ľudovíta Havloviča navrhujú
a predkladajú tento Štatút o udeľovaní ocenenia „Významná osobnosť Rače“.
Takéto ocenenie navrhujú udeľovať výnimočným osobnostiam, ktoré sa zvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj obce (Rače) a život jej obyvateľov, alebo ktoré prispeli k poznávaniu
minulosti a kultúry Rače vynikajúcimi tvorivými činmi a dielami.
A to v takých prípadoch, kedy zásluhy osobnosti navrhnutej na ocenenie vysoko prevyšujú bežný
štandard pre udelenie ocenenia „Račianske srdce“.
Ocenenie by sa udeľovalo v prípade mimoriadneho, celoživotného prínosu pre mestskú časť
Bratislava-Rača, tzn. nie je povinnosť ho udeliť každý rok.

3. Materiál

ŠTATÚT
OCENENIA
VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Výnimočné ocenenie VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE udeľuje Mestská časť BratislavaRača
1.1. osobnostiam, ktoré sa svojou prácou, postojmi a činnosťou zvlášť významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj Bratislavy-Rače a život jej obyvateľov, a/alebo významne prispeli
k poznávaniu minulosti, kultúry, histórie, umeleckých hodnôt a dedičstva mestskej časti
vynikajúcimi tvorivými dlhotrvajúcimi činmi a dielami.
1.2. osobnostiam, ktoré nezištne a na úkor vlastného pohodlia, s vynaložením osobného úsilia,
vykonali skutky alebo aktivity, ktorými významne prispeli k rozvoju slobodnej,
demokratickej a spravodlivej spoločnosti v Bratislave-Rači.
1.3. občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí
napĺňajú obsah čl. 1.1 a 1.2 tohto Štatútu.
2. V príslušnom kalendárnom roku
2.1. sa spravidla udelí jedno ocenenie.
2.2. vo výnimočných prípadoch môžu byť udelené dve ocenenia.
2.3. ocenenie nemusí byť udelené.
3. Za celé obdobie udeľovania ocenení môže počet udelených ocenení prevýšiť počet kalendárnych
rokov len výnimočne a v ojedinelom prípade, rešpektujúc podmienky a pravidlá dané týmto
Štatútom.
4. Ocenenie možno udeliť aj in memoriam.
Čl. 2
Predkladanie návrhu
1. Návrhy na udelenie ocenenia VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE môžu podávať starosta
Mestskej časti Bratislava-Rača, poslanci a stále komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Rača, občianske združenia, iné právnické a fyzické osoby so sídlom resp. trvalým
bydliskom v mestskej časti Bratislava-Rača.
2. Návrhy je možné podávať priebežne počas celého kalendárneho roka, najneskôr do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.
3. Všetky návrhy eviduje kancelária prednostu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača.
4. Návrh musí obsahovať
4.1. osobné údaje navrhovaného: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého
bydliska, povolanie, zamestnanie, národnosť, štátnu príslušnosť,
4.2. zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia: podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, prác a
zásluh, za ktoré je ocenenie navrhované, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné
ocenenia či vyznamenania udelené oceňovaného doma a v zahraničí.
5. Ak návrh na udelenie ocenenia nebude úplný:
5.1. kancelária prednostu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača navrhovateľa vyzve
návrh doplniť a na doplnenie určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 15 pracovných dní.
5.2. ak navrhovateľ návrh v určenej lehote nedoplnení, bude sa návrh považovať za

nepredložený.
6. Opakovaná nominácia na ocenenie je možná – s výnimkou nominácie osobností, ktoré už sú
držiteľmi ocenenia.
7. Podané nominácie sa nezverejňujú. Zverejní sa až informácia o udelenom ocenení.
Čl. 3
Posudzovanie návrhu
1. Návrh na udelenie ocenenia VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE posudzuje Komisia školská,
kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava-Rača.
2. Po odporučení Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača, starosta Mestskej časti Bratislava-Rača
predloží návrh na schválenie Miestnej rade a Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti
Bratislava-Rača.
Čl. 4
Listina o udelení ocenenia, plaketa a vecný dar
1. O každom udelení ocenenia VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE sa vydáva písomný doklad –
listina, ktorú podpisuje starosta Mestskej časti Bratislava-Rača. Listina sa pečatí pečaťou
Mestskej časti Bratislava-Rača.
2. Ak sa ocenenie udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne
tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného.
3. Súčasťou ocenenia je plaketa.
4. Návrh obsahu a umeleckého stvárnenia plakety zaisťuje Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava-Rača.
5. Ocenená osobnosť spolu s listinou a plaketou obdrží primeraný finančný a/alebo vecný dar,
najviac v hodnote 1.000,- eur.
Čl. 5
Odovzdanie listiny, plakety a daru
1. Listina o udelení ocenenia VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE, plaketa a dar sa za
predchádzajúci rok slávnostne odovzdávajú na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Rača, verejne. V odôvodnených prípadoch Miestny úrad Mestskej časti BratislavaRača určí iný termín v priebehu príslušného roka.
2. Prevzatie listiny o udelení ocenenia, plakety a daru sa dokumentuje zápisom do „Pamätnej knihy
Rače“ a podpisom ocenenej osoby, ak je možný.
3. Ak sa ocenenie udelí in memoriam, listinu o jeho udelení, plaketu a dar prevezme pozostalý
manželský partner, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň
príbuzenstva (§ 117 Občianskeho zákonníka) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť
osoba vyššieho veku.
4. Ak príbuzní osobnosti ocenenej in memoriam nie sú známi, listinu o udelení ocenenia, plaketu
a dar prevezme právnická osoba určená starostom Mestskej časti Bratislava-Rača.
Čl. 6
Práva držiteľa ocenenia
1. Žijúci držiteľ ocenenia VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE má právo podieľať sa na

samospráve Bratislavy-Rače v súlade s § 3 ods. 5 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2. V prípade úmrtia držiteľa ocenenia zostáva listina o udelení ocenenia a plaketa vo vlastníctve
pozostalých v poradí podľa čl. 5, ods. 3 tohto Štatútu. Ak niet takých osôb, je ten, kto obstaráva
pohreb, povinný listinu a plaketu bezodkladne vrátiť na Miestny úrad Mestskej časti BratislavaRača.
Čl. 7
Odňatie ocenenia
1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača môže udelené ocenenie VÝZNAMNÁ
OSOBNOSŤ RAČE kedykoľvek odňať, ak sa jeho držiteľ dopustí závažného trestného činu,
prípadne iného skutku, ktorý je v rozpore so záujmami a dobrým menom Mestskej časti
Bratislava-Rača a jej občanov, alebo odporuje všeobecne platným normám spolužitia štátov,
národov a rás, alebo iným morálne a právne záväzným normám.
2. Ocenenie možno odňať aj vtedy, ak sa dodatočne zistí, že bolo udelené v rozpore s pravidlami
pre jeho udeľovanie alebo v rozpore s princípmi, za ktoré bolo ocenenie udelené.
3. Na základe uznesenia o odňatí ocenenia sú držiteľ, jeho pozostalí alebo právnická osoba, ktorá
ocenenie prevzala, povinní listinu a plaketu vrátiť na Miestny úrad Mestskej časti BratislavaRača. Oznámenie o odňatí sa uverejní na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Rača
a v iných médiách lokálneho charakteru.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Všetky záležitosti týkajúce sa ocenenia VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE (t. j. organizačné,
technické a administratívne zabezpečenie) spravuje kancelária prednostu Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava-Rača, a to vrátane vrátenia listiny a plakety pri odňatí ocenenia.
2. Tento Štatút bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača
č. UZN ...................... dňa 14.12.2021 a účinnosť nadobúda 01. januára 2022.
3. Ocenenie VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE bude prvýkrát udelené v roku 2023 za rok 2022.

