
  

Zásady  udeľovania  verejných  ocenení

Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP

schválené  uznesením  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP,  číslo

246,   dňa  24. septembra 2013,  v  súlade   s  § 11 ods.  4  písm. o )  Zákona  SNR  č.  369 / 1990

Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov .

Článok    I .   

Úvodné ustanovenie  

01)  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP  zriaďuje  tieto  druhy ocenení

Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP  (  ďalej  len  „  Ocenenia  MČ  “  ) :

        a  )  Cena  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP,  pre  maximálne  5  jednotlivcov  

               a  maximálne  3  kolektívy  za  jedno  volebné  obdobie ;   

        b  )  Čestné  uznanie  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP,  maximálne  3  za  jedno   

                volebné  obdobie ;  

        c  )  Ďakovný  pamätný  list  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP,  maximálne  12  

               za  jedno  volebné  obdobie ;     

02)  Ak  sa  Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP  (  ďalej  len  MiZ  )

rozhodne  že  mieni  udeľovať  Ocenenia  MČ,   je  Miestny  úrad  Mestskej  časti  Košice  -

Sídlisko  KVP  (  ďalej   len  MiÚ  )    povinný  zverejniť  výzvu  pre  podávanie  návrhov,

minimálne   3  mesiace  pred  termínom  udeľovania  cien.    

Článok    I I .   

Ocenenia  Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP 

01)  Ocenenia  MČ  sú  morálnym ocenením.  Môžu  byť  udelené  jednotlivcom   a  kolektívom  za :

  a) vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej,

pedagogickej,  výchovnej,  technickej,  umeleckej,  športovej, publicistickej a verejno  -  prospešnej

činnosti ; 

  b)  činnosť  osôb  alebo  organizácií,  ktoré  sa  významným spôsobom pričinili o  hospodársky,

ekonomický  a  kultúrny  rozvoj  Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP ; 

  



c)  za  príkladný,  obetavý  rodinný  život  -  osobnosť  všedných  dní  (  -  Je  potrebné,  aby  tu  bola

možnosť  oceniť  aj  bežných,  obetavých  ľudí,  ktorých  prínos  pre  spoločnosť  nie  je  až  tak

verejne  hmatateľný  a  viditeľný  )   a   za  záslužnú  činnosť  osôb  pri  záchrane  ľudských  životov

i   majetku  mestskej  časti  a  jej  obyvateľov ; 

02) Návrhy  na  udelenie  Ocenení  MČ  môžu  predkladať poslanci  MiZ,  starosta  mestskej  časti,

občianske  združenia,  športové, umelecké   a  vedecké  inštitúcie,   aj   obyvatelia  Mestskej  časti

na  podateľňu  MiÚ ; 

03)  Návrh  na  udelenie  Ocenenia  MČ  musí  obsahovať : 

  a) osobné údaje navrhovaného, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého

bydliska,  povolanie,  zamestnanie,  národnosť, štátnu príslušnosť a v prípade kolektívu  alebo

inštitúcie  presný  názov  a  sídlo  zriaďovateľa ; 

  b) zdôvodnenie návrhu na udelenie Ocenenia  MČ, podrobné zhodnotenie činnosti, za ktorú

je  navrhované  toto  ocenenie,  výpočet  dosiahnutých  úspechov  a  vymedzenie  obdobia, za  ktoré

sa  má  cena  udeliť ; 

04)  Ak  návrh  nie  je  úplný,  vyzve  MiÚ  navrhovateľa  a  určí mu lehotu na doplnenie.  Ak  návrh

nebude  ani  v  tejto  lehote  doplnený,  bude  sa  považovať  za  nepredložený ; 

05) Ocenenie  MČ  môže  udeliť  iba  MiZ.  Udelenie  Ocenenia  MČ  navrhuje  MiZ  MiR,  alebo

komisia  zriadená  na  tento  účel  MiZ,  na  základe  návrhov  predstaviteľov  tých  politických

strán,  hnutí  a  nezávislých,  ktoré  majú  zastúpenie  v  MiZ ;  

06)  Všetky  druhy  Ocenení  MČ   musia  obsahovať  predovšetkým  zobrazenie  erbu   Mestskej

časti Košice - Sídlisko KVP  a   presný  názov  druhu  ocenenia  MČ.  Neoddeliteľnou  súčasťou

všetkých  udelených  ocenení  MČ   je  listina,  potvrdzujúca  udelenie  ceny ;  

07)  Ocenenia  MČ  sa  môžu udeľovať  maximálne dvakrát  za  jedno  volebné obdobie    pri 

významných  príležitostiach  samosprávy  mestskej  časti,   spravidla   na  svojom poslednom

pracovnom  zasadnutí  v  kalendárnom  roku ; 
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08)  Ocenenia  MČ  odovzdáva  oceneným  starosta  mestskej časti,  alebo  jeho  zástupca,  prípadne

poverený  poslanec  MiZ ;

09)  K  Oceneniu  MČ  sa  vydáva  listina  o  jej  udelení,   v  ktorej  musí  byť  uvedené : 

  osobné  údaje  o  ocenenom , 

  dátum  udelenia  ceny , 

  predmet  ocenenia , 

  číslo  uznesenia  Miestneho  zastupiteľstva  MČ  Košice  - Sídlisko  KVP , 

  pečiatka  mestskej  časti , 

  podpis  starostu  mestskej  časti ; 

10)  Ak sa držiteľom tohto ocenenia stane cudzí štátny príslušník, kolektív alebo inštitúcia, listina

môže  byť  vyhotovená  dvojjazyčne  tak,  že  druhé  vyhotovenie  je  v jazyku oceneného,  alebo  v

inom  svetovom  jazyku ;

11)  Ocenenia  MČ  sa  nemusia  udeliť ; 

12)  Ak  je  Ocenenie  MČ  udeľované  „ in  memoriam ",  preberá  ocenenie  a  listinu  príbuzný

oceneného. Medzi príbuznými rozhoduje  stupeň príbuzenstva  ( § 117  Občianskeho   zákonníka  )

a   pri   rovnakom   stupni   príbuzenstva  má  prednosť  vekovo  staršia  osoba ;         

13)  S  udelením  Ocenenia  MČ  nevznikajú  držiteľom  osobitné  práva  a povinnosti.  

Článok   I I I .   

Odňatie  ocenenia  

01)  MiZ   môže  udelené   Ocenenie  Mestskej   časti   odňať,   ak    sa    jeho   držiteľ   dopustil   

závažného   trestného  činu,   prípadne  iného  skutku,   ktorý  je  v   rozpore  so  záujmami  Mestskej

časti  a   jeho  obyvateľov,   alebo odporuje  všeobecne  platným  normám  spolužitia ;

02)  Ocenenie   MČ   možno   odňať   aj   vtedy,  ak   sa   dodatočne   zistí,    že   bolo   udelené 

nezaslúžene ;
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03)  Na    základe    uznesenia    MiZ    o   odňatí    Ocenenia   MČ,   je   držiteľ   povinný   vrátiť  

ocenenie  a  listinu  na  MiÚ.  

Článok    I V .   

 Spoločné  ustanovenia 

01)  Jednotlivci  a  zástupcovia  kolektívov,  ktorým boli udelené ocenenia, sa zapisujú do  pamätnej

knihy,  zriadenej  na  tento  účel.  Pamätná  kniha  obsahuje  najmä  hlavné  údaje  o  ocenených,

dátum udelenia ocenení,  ako  aj  stručné  zdôvodnenie,  pre  ktoré  boli  ceny  jednotlivým  osobám

udelené ; 

02)  Kto  zneužije  Ocenenie  MČ,  alebo  neoprávnene vyhotoví  jeho  napodobeninu,  dopúšťa  sa

priestupku  (  Zákon č. 372 / 1990 Zb.  o  priestupkoch  v  znení  neskorších  predpisov  ) ;

03)  Evidenciu  udelených  Ocenení  MČ  vedie  MiÚ.

 

Článok    V .    

Záverečné  ustanovenia 

01)  Zmeny  a  doplnky  týchto  zásad  schvaľuje  MiZ ; 

02)  Zásady  udeľovania  verejných  ocenení  Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP  boli

schválené na  XVIII. zasadnutí   MiZ  konanom  dňa  24. septembra 2013,   uznesením  číslo  246 ;

03)  Tieto  zásady  nadobúdajú  účinnosť  dňom  schválenia  MiZ,  mimo  bodu  02) v  Článku  I .

Úvodné  ustanovenie,  ktorý  nadobúda  účinnosť  až  od  01.  01.  2014. 

V  Košiciach, dňa  4. októbra  2013

     Ing. Iveta Kijevská 

                                                                                               starostka mestskej časti 
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