
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia za rok 2015 

 

Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Mikuláš vyzývajú obyvateľov mesta i širokú 

verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie nasledovných ocenení. 

1. Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš 

2. Cena mesta Liptovský Mikuláš 

3. Cena primátora mesta 

4. Iné vyznamenania 

 

1. Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš – udeľuje mestské zastupiteľstvo fyzickým 

osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo 

kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí, 

o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými 

mestami, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné 

občianstvo mesta sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. 

2. Cena mesta Liptovský Mikuláš – sa môže udeliť občanom mesta s trvalým pobytom na území 

mesta Liptovský Mikuláš. Udeľuje ju mestské zastupiteľstvo, za mimoriadne výsledky pri 

zveľadení a rozvoji mesta, šírení dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky 

v oblasti vedy, kultúry, športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života, 

v hospodárstve,  zdravotníctve, ochrane životného prostredia, publicistike. 

3. Cena primátora mesta -  sa môže udeliť občanom mesta s trvalým pobytom na území mesta 

Liptovský Mikuláš za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta a za 

vynikajúce výsledky pri reprezentácii mesta na celosvetových, európskych a svetových 

podujatiach. Cenu udeľuje primátor mesta Liptovský Mikuláš. 

4. Iné vyznamenania – Primátor mesta Liptovský Mikuláš môže udeliť obyvateľom mesta za 

aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy, podiele na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky 

a vzornú reprezentáciu mesta na regionálnej a miestnej úrovni, za mimoriadne pedagogické 

výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania Pamätnú plaketu ako 

morálne ocenenie, môže oceniť prijatím u primátora mesta a odovzdaním Pamätného listu. 

 

Vážené dámy, Vážení páni, 

Vaše návrhy a odporúčania nám doručte osobne, prostredníctvom pošty, alebo elektronickou poštou 

v termíne do  9.10.2015 nasledovne: 

 osobne na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši – kancelária vedenia mesta 

 poštou na adresu Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš 

 e-mailom na sekretariát@mikulas.sk 

Návrh musí obsahovať: 

a) osobné  údaje navrhovaného, 

b) zdôvodnenie odporúčania /zhodnotenie doterajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, 

vyznamenania, ktoré už boli navrhovanému udelené a pod./, 

mailto:sekretariát@mikulas.sk


c) návrhy na druh ocenenia, okrem ceny primátora mesta Liptovský Mikuláš. Predkladá 

mestskému zastupiteľstvu primátor mesta, resp. ním poverený člen mestskej rady. 

 

 

 


