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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE


Uznesenie č. ________/rok

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

Postup oceňovania osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline.

	ukladá


Komisii vzdelávania, školstva a kultúry Mestského zastupiteľstva vybrať 8 osobností spomedzi návrhov občanov, poslancov a predstaviteľov mesta. 
Prednostovi Mestského úradu predložiť na decembrovom zastupiteľstve v roku 2008 návrh na udelenie vyznamenania mesta pre 8 osobností Mesta Žilina.	




DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Žilina si v roku 2008 počas celého roku pripomína prostredníctvom množstva aktivít významné 800. výročie prvej písomnej zmienky. 

Pri tejto príležitosti si Mesto Žilina uctí významné osobnosti Žiliny a udelí 8 vyznamenaní mesta na základe štatútu mesta (Hlava VI. - Symboly a vyznamenania mesta, čl. 36.).

Občanom mesta bude umožnené podávať návrhy na vyznamenanie osobností. Výberom bude poverená Kultúrna komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

















MATERIÁL  
OCENENIE OSOBNOSTÍ MESTA ŽILINA PRI PRÍLEŽITOSTI 800. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O ŽILINE


Základný rámec udelenia vyznamenaní mesta poskytuje štatút mesta (Hlava VI. symboly a vyznamenania mesta, čl. 36.):
	Vyznamenania mesta sa udeľujú za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešne činnosti,
b) činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. 

Návrhy na udelenie vyznamenania mesta môže mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, prípadne aj občania mesta. Návrhy musia byť odôvodnené. 
Vyznamenania mesta slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta. 
Každé vyznamenanie mesta sa môže udeliť jedenkrát. 
Opätovne sa môže udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov. 
Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V tomto prípade sa vyznamenania môžu odovzdať rodinným príslušníkom posteného. 

Postup pri udeľovaní vyznamenaní:
	Mesto Žilina v médiách, oficiálnej stránke mesta a verejnej tabuli počas októbra 2008 zverejní možnosť pre občanov Žiliny posielať návrhy na udelenie vyznamenaní mesta pri príležitosti 800. výročia mesta Žilina. Návrhy budú môcť občania posielať do 10. novembra 2008 na adresu Mestského úradu písomne alebo elektronickou poštou. 

Kultúrna komisia do 20. novembra 2008 zasadne a vyberie 8 osobností, ktorým bude na základe štatútu mesta udelené vyznamenanie mesta. 
Poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovom zasadaní v roku 2008 budú schvaľovať udelenie 8 vyznamenaní mesta.  
Mesto Žilina zabezpečí do 2 mesiacov od schválenia mestského zastupiteľstva spoločenskú akciu, na ktorej budú ceny verejne odovzdané 8 osobnostiam alebo ich rodinným príslušníkom v prípade udelenia ceny in memoriam.


