PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA OCENENÍ OSOBNOSTIAM V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE SEVER

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Pravidlá udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len „pravidlá“)
upravujú udeľovanie Ceny Mestskej časti Košice – Sever jednotlivcom alebo kolektívom, ktoré
sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie Mestskej časti Košice – Sever
(ďalej len „mestská časť“), reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia
a športu alebo vykonali mimoriadny čin v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku.
2. Vo výnimočných prípadoch sa môže ocenenie udeliť aj in memoriam.
Článok II.
Návrhy na ocenenie a ich posudzovanie
1.

Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú:
a) starosta Mestskej časti Košice - Sever,
b) poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever (ďalej len miestne
zastupiteľstvo)
c) iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v mestskej
časti Košice – Sever.

2.

O udelení ocenenia Mestskej časti Košice – Sever rozhoduje miestne zastupiteľstvo na základe
predloženého písomného návrhu Kultúrnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever
(ďalej „komisia“).

3.

Maximálny počet ocenených za kalendárny rok je obmedzený na 3 subjekty (kolektív sa považuje
za jeden subjekt).

4.

Predkladané návrhy na ocenenie musia byť doručené do 15. januára nasledujúceho kalendárneho
roka a musia obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného (titul, meno, priezvisko, zamestnanie, kontaktná adresa,
dátum narodenia, v prípade kolektívu sa uvedie názov zoskupenia ak je určený
a kontaktné údaje na osobu, ktorý kolektív zastupuje),
b) dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mestskej časti Košice – Sever (podrobné
zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, ocenení alebo
vyznamenaní)
c) súhlas žijúceho občana, resp. súčasného štatutára kolektívu na predloženie návrhu na
jeho ocenenie mestskej časti a súhlas so zverejnením jeho osobných údajov.

5.

Komisia predložené návrhy posúdi a pripraví návrh na udelenie maximálne 3 ocenení najneskôr
do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva príslušného roka. Návrh sa spracuje na
základe hlasovania a vypracuje sa poradie kandidátov na ocenenie.

Článok III.
Udelenie ocenenia
1. Konečné rozhodnutie o udelení ocenenia mestskej časti prislúcha zastupiteľstvu mestskej
časti.
2. Ocenenie sa udelí navrhovanej osobe s pobytom v MČ Košice – Sever alebo kolektívu
pôsobiacemu v MČ Košice - Sever, ak s návrhom vyslovila súhlas väčšina prítomných členov
miestneho zastupiteľstva.
3. O udelení ocenenia mestskej časti sa vydáva listina /grafický list/, ktorú podpisuje starosta
mestskej časti.
4. Držiteľov ocenení mestská časť zverejní v oznamovacích prostriedkoch alebo v meste
obvyklým spôsobom.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Pravidlá boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
uznesením č. 124/2020 zo dňa 25. septembra 2020.
2. Zmeny a doplnky pravidiel možno urobiť po schválení Miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Košice – Sever.
3. Pravidlá nadobúdajú platnosť odo dňa 25. septembra 2020.
V Košiciach dňa 25. septembra 2020

Ing. František Ténai, MBA, v.r.
starosta

