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Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení 

osobnostiam mestskej časti Košice -  Dargovských hrdinov 

                                                                                                          Košice .... ...... 2022 

 
Čl.I 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Verejné ocenenia mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov sú morálnym 

ocenením.  

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov zriaďuje 

nasledovné verejné ocenenia: 

a) Cenu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

b) Cenu starostu  mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

c) Ďakovný list starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov    

 

                                               

                                                Čl.II 

Cena mestskej časti  Košice - Dargovských hrdinov       

 

1. Cena mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov („ďalej len cena MČ KE-DH“) 

je verejným ocenením, ktoré udeľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice 

– Dargovských hrdinov („ďalej len MiZ MČ KE – DH“) jednotlivcom a kolektívom 

za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, 

významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, 

športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti. 

2. Cenu MČ KE – DH udeľuje MiZ MČ KE - DH na návrh poslancov, komisií MiZ, 

občianskych združení, vedeckých, vzdelávacích, športových a  umeleckých 

inštitúcií a obyvateľov mestskej časti.  

3. Cenu MČ KE - DH predstavuje plaketa zobrazujúca erb mestskej časti Košice  

Dargovských hrdinov s názvom „Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, 

Cena mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov“. Súčasťou ceny je pamätná 

listina, ktorá obsahuje údaje o tom: kto udeľuje ocenenie, meno oceneného, resp. 

meno kolektívu, názov právnickej osoby, za čo bola cena udelená a rok udelenia 

ceny. Pamätná listina je opatrená pečiatkou (pečaťou) mestskej časti a je 

podpísaná starostom mestskej časti.  

4. Cena MČ KE - DH sa udeľuje jedenkrát ročne, najviac trom jednotlivcom 

s trvalým pobytom na území mestskej časti resp. jednému kolektívu alebo 

právnickej osobe so sídlom na území mestskej časti. Cenu MČ KE- DH schvaľuje 

na zasadnutí MiZ MČ KE- DH jednoduchou väčšinou hlasov.  
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Čl.III 

Cena starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  

 

1. Cena starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov („ďalej len cena 

starostu“) je verejným ocenením, ktoré udeľuje starosta za osobitný prínos pri 

rozvoji mestskej časti, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne 

zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, 

pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti.                                                    

2. Starosta udeľuje túto cenu na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na 

návrhy poslancov, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, 

umeleckých a vzdelávacích inštitúcií a občanov. 

3. Cenu starostu MČ KE- DH predstavuje medaila zobrazujúca erb mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov s názvom „Mestská časť Košice - Dargovských 

hrdinov, Cena starostu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov. Súčasťou 

ceny starostu je pamätná listina, ktorá obsahuje údaje: kto udeľuje ocenenie, 

meno oceneného, resp. meno kolektívu, názov právnickej osoby, za čo bola 

cena udelená a rok udelenia ceny. Pamätná listina je opatrená pečiatkou 

(pečaťou) mestskej časti a je podpísaná starostom mestskej časti. 

4. Cena starostu sa udeľuje podľa lehoty uvedenej v čl. II ods. 4, jeden krát ročne, 

najviac dvom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým 

pobytom alebo sídlom na území mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

 
Čl.IV 

        Ďakovný list starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

 

1. Ďakovný list starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov (ďalej len“ 

ďakovný list“) udeľuje starosta mestskej časti osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o  rozvoj, reprezentáciu a  propagáciu mestskej časti, 

spravidla pri významnom životnom alebo pracovnom jubileu a to za dlhodobé 

pôsobenie, členstvo a pracovné aktivity v určitej oblasti.  

2. Ďakovný list predstavuje tvrdená papierová doska zobrazujúca erb mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov s  názvom „Mestská časť - Košice  

Dargovských hrdinov, Ďakovný list starostu mestskej časti Košice - Dargovských 

hrdinov. Súčasťou ďakovného listu je pamätná listina, ktorá obsahuje údaje: kto 

udeľuje ocenenie, meno oceneného, za čo bol ďakovný list udelený a rok 

udelenia. Pamätná listina je opatrená pečiatkou (pečaťou) mestskej časti a je 

podpísaná starostom mestskej časti.  

3. Udelenie verejného ocenenia vo forme ďakovného listu je vo výlučnej 

kompetencii starostu mestskej časti.  
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Čl.V 

Predkladanie návrhov na udelenie verejného ocenenia  

 

1. Návrhy na verejné ocenenie môžu podávať obyvatelia mestskej časti, starosta 

mestskej časti, zástupca starostu, poslanci miestneho zastupiteľstva, komisie 

miestneho zastupiteľstva, miestny kontrolór, prednosta miestneho úradu, 

právnické osoby, nadácie, združenia a fondy alebo verejnoprávne inštitúcie 

pôsobiace na území mestskej časti, ale aj ostatní obyvatelia Košíc a Slovenska. 

2. Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí 

obsahovať: 

a) osobné údaje navrhovaného, najmä jeho meno a priezvisko, titul, dátum 

narodenia, adresu trvalého pobytu, zamestnanie, štátnu príslušnosť, 

b) súhlas dotknutej osoby so spracovaním a zverejnením osobných údajov 

podľa osobitného predpisu, 

c) zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného ocenenia, najmä podrobné 

zhodnotenie doterajšej činnosti, 

d) súhlas dotknutej osoby s nomináciou na udelenie verejného ocenenia, okrem 

návrhu na ocenenie „in memoriam“.  

3. V prípade, ak návrh podľa ods. 2 tohto článku zásad nie je úplný, vyzve 

sekretariát starostu navrhovateľa na doplnenie a určí mu primeranú lehotu Ak 

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

4. Návrhy posudzuje osobitná, minimálne 5 – členná, výberová komisia (ďalej len 

„komisia“), ktorú pre tento účel vymenuje starosta mestskej časti z poslancov 

miestneho zastupiteľstva, prípadne významných osobností spoločenského 

života. Starosta určí zo zamestnancov úradu aj zapisovateľa komisie, ktorý však 

nemá hlasovacie právo. 

5. Lehoty súvisiace s verejným ocenením špecifikovaným v článku I týchto Zásad: 

a) výzvy na predloženie návrhov na udelenie verejných ocenení sa zverejňujú 

na webovom sídle mestskej časti do 15. marca príslušného kalendárneho 

roka, 

b) návrhy na udelenie verejného ocenenia, v rozsahu podľa ods. 2  tohto 

článku Zásad, sa podávajú do 15. apríla  príslušného kalendárneho roka, 

c) komisia vyhodnotí predložené návrhy najneskôr do 15 dní odo dňa ich 

prijatia a predloží svoj návrh starostovi mestskej časti, ktorý návrh následne 

predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

6. Verejné ocenenia špecifikované v článku III a  IV  týchto Zásad sa udeľujú v  

priebehu I. polroka príslušného kalendárneho roka.   
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Čl.VI 

Spoločné ustanovenia  

 

1. Ocenenia mestskej časti uvedené v článkoch III a IV odovzdáva oceneným 

starosta mestskej časti alebo jeho zástupca, prípadne poverený poslanec MiZ. 

Ocenenie mestskej časti uvedené v článku II odovzdáva oceneným starosta 

mestskej časti.   

2. Ak je ocenenie mestskej časti udeľované „in memoriam“, preberá ocenenie 

a listinu príbuzný oceneného. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva 

(§17 Občianskeho zákonníka) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť 

vekovo staršia osoba. 

3. S udelením verejného ocenenia mestskou časťou nevznikajú držiteľom osobitné 

práva a povinnosti. 

4. Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým boli udelené ocenenia, sa zapisujú 

do pamätnej knihy zriadenej na tento účel a vedenej na sekretariáte starostu 

mestskej časti. Pamätná kniha obsahuje najmä hlavné údaje o ocenených, 

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

jednotlivým osobám udelené. 

5. Kto zneužije ocenenie mestskej časti alebo neoprávnene vyhotoví jeho 

napodobneninu, dopúšťa sa priestupku v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov.    

                                                            

                                                           Čl.VII 

                                            Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov. 

2. Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a účinnosť dňom 

podpísania uznesenia o jeho schválení starostom mestskej časti. 

3. Tieto Zásady nadobudli účinnosť dňa .................................       

 

 

 

                                ............................................................. 

            Mgr. Jozef Andrejčák 

                                                                                 starosta 


