Štatút mesta Tornaľa – výňatok
Druhá hlava
Čestné občianstvo, ceny a odmeny
§ 36
Úvodné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Tornali môže udeliť občanom mesta alebo iným fyzickým
a právnickým osobám tieto verejné uznania a odmeny :
a) Čestné občianstvo Mesta Tornaľa;
b) Cena Mesta Tornaľa;
c) Cena primátora Mesta Tornaľa;
d) Iné odmeny.
2. Ocenenia pocteným sa spravidla odovzdávajú na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Poctení sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisujú
do Kroniky Mesta Tornaľa
3. Evidencia udelených cien sa vedie v Kronike Mesta Tornaľa, ktorá má obsahovať mená
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré bola cena udelená.
§ 37
Čestné občianstvo Mesta Tornaľa
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo
Mesta Tornale.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh
primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
§ 38
Cena Mesta Tornaľa
1. Cenu Mesta Tornaľa udeľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých
poslancov za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej technickej, umeleckej
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

2. O udelení ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Udelenie ceny mesta môže
navrhnúť primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, ako aj občania mesta, písomným
návrhom s odôvodnením.
3. Cenu mesta Tornaľa tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena, výšku ktorej určí
mestské zastupiteľstvo. K cene mesta sa vydáva listina o jeho udelení, v ktorej je uvedené
meno, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.
4. Cenu Mesta Tornaľa slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta.
5. Cena mesta sa môže udeliť za rok najviac piatim oceneným.
6. Cena mesta sa môže udeliť aj opätovne, najskôr po uplynutí 2 rokov.
7. Výnimočne sa môže cena mesta udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa
cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.
§ 39
Cena primátora Mesta Tornaľa
1. Cenu primátora mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta udeľuje primátor
mesta. O udelení tejto ceny informuje mestské zastupiteľstvo.
2. Cenu primátora Mesta Tornaľa tvorí pamätná plaketa a listina o udelení ceny.
§ 40
Iné odmeny
Mestské zastupiteľstvo, spravidla na návrh primátora, môže udeliť z mestských prostriedkov
vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom mesta, príp. iným osobám za
aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji mesta.

