
Dôvodová správa 

      

             Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov doposiaľ nedisponuje organizačným predpisom 

ani zásadami, ktoré by usmerňovali záväzné pravidlá oceňovania osobností mestskej časti. Mestská 

časť by tak po schválenom predloženom dokumente – „Zásady a postup pre udeľovanie verejných 

ocenení osobnostiam mestskej časti“, oceňovala osobnosti na základe nominácie obyvateľov mestskej 

časti, starostu mestskej časti, zástupca starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, komisie 

miestneho zastupiteľstva, miestneho kontrolóra, prednostu miestneho úradu, právnických osôb, nadácií, 

združení a fondov alebo verejnoprávnych inštitúcií pôsobiacich na území mestskej časti, ale aj iných 

obyvateľov Košíc a Slovenska. 

            Pri cene mestskej časti navrhujeme jej schválenie Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov.. Naopak v prípade ďalších dvoch ocenení (cena starostu a ďakovný list) 

by o týchto druhoch ocenení rozhodoval starosta mestskej časti. 

            Cena mestskej časti a cena starostu mestskej časti by sa udeľovala jeden krát ročne. Ďalšie 

podmienky jednotlivých ocenení sú už predmetom predložených Zásad.  

          Predložené Zásady, tak predstavujú možnosť poďakovať sa všetkým osobnostiam, ktoré prispeli  

k rozvoju  a propagácii našej mestskej časti.  

          Uvedený dokument už bol predmetom rokovania predchádzajúcej decembrovej miestnej rady, 

ale vzhľadom na vtedajšiu epidemiologickú situáciu napokon nebol zaradený do programu 

decembrového miestneho zastupiteľstva. V prípade tohto materiálu už posledné zasadnutie miestnej 

rady vyjadrilo plnú podporu tomuto dokumentu a odporučilo jeho schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

v predloženom znení. 

           V predkladanej verzii predmetných Zásad sme upravili procesnú stránku dokumentu a to 

konkrétne v čl. V ods. 5, čím došlo k zosúladeniu dátumov pre predkladanie návrhov na udelenie 

ocenení v prípade, ak by bol tento materiál schválený miestnym zastupiteľstvom. Úprava sa dotkla aj 

čl. V ods. 6 predmetných Zásad, kde pri oceneniach o ktorých rozhoduje starosta (cena a ďakovný list 

starostu mestskej časti) došlo k miernej úprave a síce, že tieto ocenenia bude môcť udeľovať len v I. 

polroku príslušného kalendárneho roka namiesto pôvodne celého kalendárneho roka. 

         Vychádzajúc z  vyššie uvedených skutočností, navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo schválilo  

predkladané Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení osobnostiam mestskej časti. 

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  

schvaľuje 

Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení osobnostiam mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov podľa predloženého návrhu. 

 

V Košiciach  dňa  2. 3. 2022 

Spracoval:  

Mgr. Jaroslav Suleň v.r., ved. odd. OPaS  

 


