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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestská rada v Žiline odporúča mestskému zastupiteľstvu
I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť
Návrh na všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní ocenení Mesta Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mesto Žilina doposiaľ nedisponuje organizačným predpisom ani všeobecným
záväzným nariadením, ktoré by usmerňovali záväzné pravidlá oceňovania osobností mesta.
Mesto každoročne oceňuje osobnosti na základe nominácie občanov, poslancov ako aj
primátora, ktoré schvaľuje komisia, následne výber komisie potvrdzuje zastupiteľstvo.
Zvolené riešenie nie vždy zohľadnilo osobnosti z celého spektra komunít mesta, nie vždy
zohľadnilo významné životné jubileá osobností, nie sú zadefinované počty ocenených
v kalendárnom roku ani podmienky, za ktorých je možné ocenenie odňať. Tento návrh
určuje všeobecne záväzné pravidlá výberu osobností alebo kolektívov (najmä podmienky
nominácie, posúdenia návrhov, odovzdávania ocenení). Návrh počíta aj s udeľovaním
mimoriadnych ocenení napr. pri významných výročiach mesta Žilina alebo inštitúcií
a organizácií s pôsobnosťou na jeho území.
Návrh VZN má dopad na rozpočet mesta Žilina.

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...
o udeľovaní ocenení mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len VZN) o udeľovaní ocenení mesta Žilina.

čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť podmienky udelenia, prípadne odňatia
ocenení mesta Žilina a upravenie s tým súvisiacich náležitostí.
čl. 2
Definícia ocenenia
Ocenenie je prejav úcty mesta Žilina významnej osobnosti alebo kolektívu za zásluhy a prínos
v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v oblasti spoločensko-politickej.
čl. 3
Druhy ocenení
1) Druhy ocenenia, ktoré udeľuje mesto Žilina, definuje štatút mesta v článku 27 Ocenenia

mesta:
a) Čestné občianstvo mesta Žilina
b) Cena mesta Žilina
c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
d) Cena primátora mesta
2) Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina môže pri významných udalostiach mesta, inštitúcií
a organizácií s pôsobnosťou na jeho území rozhodnúť aj o udelení mimoriadnych ocenení
mesta Žilina.
3) Súčasťou udelených ocenení mesta Žilina je vecný alebo finančný dar, ktorý je bližšie
definovaný v čl. 4 ods. 4, čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods 4. tohto VZN.
4) Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v oblasti
spoločensko-politickej, ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné
miesto v dejinách, môže mesto Žilina oceniť zhotovením a umiestnením:
a) pamätnej tabule,

b) busty,
c) pomníka.

UDEĽOVANIE OCENENÍ MESTA ŽILINA
čl. 4
Čestné občianstvo mesta Žilina
1) Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina udeľuje ocenenie Čestné občianstvo mesta Žilina:
a) za zvlášť významné zásluhy o mesto a jeho občanov,
b) za zásluhy o porozumenie a priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami,
c) za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatili ľudské poznanie.
2) Čestné občianstvo mesta Žilina možno udeliť iba jednotlivcom (aj cudziemu štátnemu
príslušníkovi).
3) O udelení ocenenia Čestné občianstvo mesta Žilina sa vydáva listina (grafický list), ktorú
podpisuje primátor mesta. Listina je opatrená pečaťou mesta. Ak sa držiteľom ocenenia stáva
cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne.
4) Súčasťou udeľovania ocenenia Čestné občianstvo mesta Žiliny je vecný alebo finančný dar
v hodnote do 500 eur.
5) Čestný občan mesta Žilina má právo podieľať sa na samospráve mesta Žilina v zmysle
zákona č.369/1990 Zb. § 3 ods. 5 písm. c). Ak nie je obyvateľom mesta Žilina, nemá právo
voliť orgány samosprávy mesta, byť volený do orgánov samosprávy mesta a hlasovať
o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, ak mu to nevyplýva z iných právnych noriem.
6) Čestné občianstvo mesta Žilina nemusí byť každoročne udelené.
čl. 5
Cena mesta Žilina
1) Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina udeľuje ocenenie Cena mesta Žilina:
a) za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatili ľudské poznanie,
b) za významné úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju
mesta,
c) za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí.
2) Cenu mesta Žilina možno udeliť jednotlivcom alebo kolektívom (aj cudzím štátnym
príslušníkom, prípadne kolektívom)

3) O udelení ocenenia Cena mesta Žilina sa vydáva listina (grafický list), ktorú podpisuje
primátor mesta. Listina je opatrená pečaťou mesta. Ak sa držiteľom ocenenia stáva cudzí štátny
príslušník, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne.
4) Súčasťou udeľovania ocenenia Cena mesta Žiliny je vecný alebo finančný dar v hodnote:
a) pre jednotlivcov do 400 eur,
b) pre kolektívy do 850 eur.
5) Cena mesta Žilina sa nemusí každoročne udeliť.

čl. 6
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
1) Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina udeľuje ocenenie Uznanie za zásluhy o rozvoj a
reprezentáciu mesta Žilina:
a) za významnú činnosť osôb alebo kolektívov, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Žilina
alebo jeho mestských častí,
b) za významnú reprezentáciu mesta Žilina a mimoriadne výkony v oblasti kultúry,
športu, vedy, techniky, podnikania a podobne.
2) Ocenenie Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina možno udeliť
jednotlivcom alebo kolektívom (aj cudzím štátnym príslušníkom, prípadne kolektívom).
3) O udelení ocenenia Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina sa vydáva
listina (grafický list), ktorú podpisuje primátor mesta. Listina je opatrená pečaťou mesta. Ak sa
držiteľom ocenenia stáva cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne.
4) Súčasťou udeľovania ocenenia Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žiliny je
vecný alebo finančný dar v hodnote:
a) pre jednotlivcov do 200 eur,
b) pre kolektívy do 850 eur.
5) Ocenenie Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina sa nemusí každoročne
udeliť.
čl. 7
Cena primátora mesta
1) Podľa čl.27 bod 5 štatútu mesta Žilina o udelení Ceny primátora mesta rozhoduje primátor
mesta.

2) Cenu mesta Žilina možno udeliť jednotlivcom alebo kolektívom (aj cudzím štátnym
príslušníkom, prípadne kolektívom), každoročne maximálne trom oceneným.
3) Cena primátora mesta sa nemusí každoročne udeliť.

čl. 8
Udeľovanie mimoriadnych ocenení mesta Žilina
1) Mimoriadne ocenenia mesta Žilina sa udeľujú jednotlivcom alebo kolektívom (aj cudzím
štátnym príslušníkom, prípadne kolektívom) pri príležitosti významných udalostí mesta Žilina,
inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou na jeho území.
2) O druhu udeleného mimoriadneho ocenenia mesta Žilina rozhoduje mestské zastupiteľstvo
na základe návrhu Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina pri mestskom zastupiteľstve
(ďalej len komisia).
3) Súčasťou udelených mimoriadnych ocenení mesta Žiliny je vecný alebo finančný dar,
ktorého výška je totožná ako výška vecných a finančných darov podľa čl. 4 ods. 4, čl. 5 ods. 4
a čl. 6 ods 4. tohto VZN.
4) Mimoriadne ocenenie mesta Žilina možno udeliť jednotlivcom alebo kolektívom (aj cudzím
štátnym príslušníkom, prípadne kolektívom).
5) O udelení mimoriadneho ocenenia mesta Žilina sa vydáva listina (grafický list), ktorú
podpisuje primátor mesta. Listina je opatrená pečaťou mesta. Ak sa držiteľom ocenenia stáva
cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne.
čl. 9
Pamätné tabule, busty a pomníky
1) Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina schvaľuje zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule,
busty a pomníka najmä:
a) za mimoriadne tvorivé výkony obyvateľov mesta Žilina, ktoré obohacujú ľudské
poznanie,
b) za mimoriadne aktivity obyvateľov mesta Žilina, ktoré prispeli k ekonomickému
a spoločensko-politickému rast štátu,
c) za mimoriadne aktivity obyvateľov mesta Žilina v oblasti ľudských práv,
presahujúce regionálny význam,
d) za mimoriadne významnú činnosť a aktivity osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili
o všestranný rozvoj Žiliny.

2) Zhotoviť a umiestniť možno:
a) pamätnú tabuľu jednotlivcom, inštitúciám, organizáciám a udalostiam,
b) bustu jednotlivcom,
c) pomník jednotlivcom a udalostiam.

POSTUP PRI UDEĽOVANÍ A ODNÍMANÍ OCENENÍ MESTA
čl. 10
Predkladanie návrhov na ocenenie mesta
1) Návrhy na udelenie ocenenia mesta Žilina predkladajú:
a) primátor mesta,
b) poslanci mestského zastupiteľstva,
b) prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva iné právnické alebo fyzické
osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo v meste Žilina.
2) Spôsob predkladania návrhov na ocenenie mesta je zverejňovaný spôsobom v meste
obvyklým
čl. 11
Predpoklady udelenia ocenenia mesta
1) Ocenenia sa spravidla udeľujú:
a) pri významných okrúhlych životných jubileách jednotlivcov,
b) pri okrúhlych výročiach a úspešnej činnosti kolektívov,
c) pri návštevách, vystúpeniach, výstavách významných osobností a kolektívov,
d) za mimoriadny čin,
e) pri významných výročiach mesta Žilina, inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou na
jeho území.

čl. 12
Posudzovanie návrhov na ocenenie mesta
1) Návrhy na udelenie ocenení posudzuje komisia pre udeľovanie ocenení, zvolená mestským
zastupiteľstvom. Komisiu zvyčajne vedie primátor mesta alebo ním poverená osoba, okrem
predsedajúceho sú členmi komisie maximálne 5 poslanci mestského zastupiteľstva (zvyčajne
členovia Komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja pri mestskom
zastupiteľstve) a 5 neposlanci (zvyčajne vážení občania Žiliny zastupujúci komunity pôsobiace
na území mesta).
2) Predkladané návrhy musia obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného (titul, meno, priezvisko, povolanie, zamestnanie,
národnosť, kontaktná adresa),
b) dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Žilina (podrobné zhodnotenie
doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, ocenení alebo vyznamenaní),
c) súhlas žijúceho občana, resp. súčasného štatutára kolektívu na predloženie návrhu
na jeho ocenenie mestom Žilina a súhlas so zverejnením jeho osobných údajov.
3) Komisia predložené návrhy posúdi a z tých, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v čl. 11 ods.
2 tohto VZN, pripraví návrh na udelenie ocenení mesta.
4) Konečné rozhodnutie o udelení ocenenia mesta prislúcha Mestskému zastupiteľstvu mesta
Žilina.
čl. 13
Odovzdávanie ocenenia
1) Odovzdávanie ocenení mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom. Ocenený jednotlivec,
resp. štatutár kolektívu sa pri tejto príležitosti zapíše do pamätnej knihy mesta Žilina.
2) Prevzatie finančného alebo vecného daru preberajúci potvrdí svojím podpisom.
3) Ak sa ocenenie mesta udeľuje „in memoriam“, listinu, vecný alebo finančný dar prevezme
osoba ocenenému blízka, čo potvrdí svojím podpisom.
4) Držiteľov ocenení mesta Žilina môže mesto Žilina zverejniť v oznamovacích prostriedkoch
alebo spôsobom v meste obvyklým.

čl. 14
Odňatie ocenenia
1) V odôvodnených prípadoch môže Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina rozhodnúť o odňatí
Čestného občianstva mesta Žilina, Ceny mesta Žilina, Uznania za zásluhy o rozvoj
a reprezentáciu mesta Žilina, mimoriadneho ocenenia. Odstránenie pamätnej tabule, busty
a pomníka je upravené v čl. 19 tohto VZN.
2) Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina rozhoduje o odňatí ocenenia mesta 3/5 väčšinou
poslancov prítomných na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
3) Návrh na odňatie ocenenia mesta Žilina predkladá príslušnej komisii:
a) primátor mesta,
b) poslanci mestského zastupiteľstva,
b) prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva iné právnické alebo fyzické
osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo v meste Žilina.
4) Komisia ďalej postupuje ako pri návrhu na udelenie ocenenia mesta podľa ustanovenia čl.
11 tohto VZN.

POSTUP PRI UDEĽOVANÍ, ODHAĽOVANÍ A ODNÍMANÍ
ZHOTOVENÉHO OCENENIA MESTA
(pamätná tabuľa, busta a pomník)
čl. 15
Predkladanie návrhov na ocenenie mesta
1) Návrhy na udelenie ocenenia mesta Žilina (zhotovenie pamätnej tabule, busty a pomníka)
predkladajú:
a) primátor mesta,
b) poslanci mestského zastupiteľstva
b) prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva iné právnické alebo fyzické
osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo v meste Žilina
2) Spôsob predkladania návrhov na ocenenie mesta je zverejňovaný spôsobom v meste
obvyklým

čl. 16
Predpoklady udelenia ocenenia mesta
1) Pamätná tabuľa, busta alebo pomník sa spravidla umiestňujú na pamiatku zosnulým
občanom. Na počesť jednotlivcom, inštitúcií a organizácií možno umiestniť pamätnú tabuľu:
a) pri výročí mimoriadne dôležitej udalosti, na ktorej sa významne podieľali,
b) pri významných výročiach jednotlivcov,
c) pri významných výročiach vzniku a začatia činnosti inštitúcií a organizácií.

čl. 17
Posudzovanie návrhov na ocenenie mesta
1) Návrhy na udelenie ocenení posudzuje komisia pre udeľovanie ocenení, zvolená mestským
zastupiteľstvom.
2) Predkladané návrhy musia obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného
a1) jednotlivci (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia, národnosť,
oblasť, v ktorej navrhnutý(á) pôsobil(a),
a2) inštitúcie a organizácie (názov, termín začatia a ukončenia jej činnosti,
oblasť pôsobenia, mená štatutárov, prípadne zriaďovateľa,
b) dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Žilina (podrobné zhodnotenie
doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, ocenení alebo vyznamenaní),
c) odporúčanie navrhovateľa o mieste osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka,
d) odporúčaný text na pamätnej tabuli,
e) návrh finančného zabezpečenia – akou čiastkou sa bude navrhovateľ, inštitúcia alebo
organizácia podieľať na finančnom zabezpečení zhotovenia a osadenia navrhnutého
ocenenia.
3) Komisia predložené návrhy posúdi a z tých, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v čl. 16 ods.
2 tohto VZN, pripraví návrh na udelenie ocenení mesta.
4) Konečné rozhodnutie o udelení ocenenia mesta prislúcha Mestskému zastupiteľstvu mesta
Žilina.

čl. 18
Odhalenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka
1) Odhalenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka sa vykonáva slávnostným spôsobom za
prítomnosti navrhovateľa a najbližších príbuzných oceneného u jednotlivcov, resp. za
prítomnosti štatutára inštitúcie, resp. organizácie a žijúcich občanov, ktorí sa podieľali na
činnosti inštitúcie, resp. organizácie.

čl. 19
Odňatie ocenenia
1) V odôvodnených prípadoch môže Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina rozhodnúť
o odstránení pamätnej tabule, busty alebo pomníka. Odňatie Čestného občianstva mesta Žilina,
Ceny mesta Žilina, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, mimoriadneho
ocenenia je upravené v čl. 14 tohto VZN.
2) Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina rozhoduje o odňatí ocenenia mesta 3/5 väčšinou
poslancov prítomných na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
3) Návrh na odstránenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka predkladá príslušnej komisii:
a) primátor mesta,
b) poslanci mestského zastupiteľstva,
b) prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva iné právnické alebo fyzické
osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo v meste Žilina.
4) Komisia ďalej postupuje ako pri návrhu na udelenie ocenenia mesta podľa ustanovenia čl.
16 tohto VZN.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
čl. 20
Evidencia ocenení
Evidenciu ocenení mesta Žilina vedie a archivuje primátorom mesta poverený zamestnanec
Mesta Žilina.

čl. 21
Zneužitie ocenenia

„Priestupku podľa § 46 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch sa dopustí ten, kto zneužije
ocenenie mesta Žilina alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu.“
čl. 22
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
Ocenenia mesta Žilina udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN zostávajú v platnosti.
Pri odnímaní ocenení sa postupuje podľa tohto VZN.

čl. 23
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.11.2016

