


 

                                                  Dôvodová správa 

Súčasťou osláv, ktoré organizuje 28. augusta 2014  pri príležitosti 70. výročia SNP  
mesto Prievidza, bude i slávnostné odovzdanie ocenení inštitúciám a jednotlivcom. 
Oblastný výbor SZPB  a ZO SZPB v Prievidzi na výzvu mesta predložili návrhy na 
udelenie ocenení a mesto návrh doplnilo. 

Pri príležitosti 70. výročia SNP  budú slávnostne odovzdané Ceny mesta Prievidza, 
Ceny primátorky mesta a Pamätné listy. V zmysle § 25 Štatútu mesta Prievidza 
o udelení Ceny mesta Prievidza rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Návrhy na udelenie ocenení prerokovala na svojom zasadnutí konanom 7. augusta 
2014 Komisia školstva a kultúry pri MsZ a odporúča  udeliť ocenenia podľa 
predloženého návrhu. 

               

                                                Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada – 19. 8. 2014, uzn. MsR č. ......../2014 

I.    berie na vedomie   

      Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 70. výročia SNP  

II.   odporúča – neodporúča  MsZ 

schváliť udelenie Ceny  mesta Prievidza Oblastnému výboru Slovenského zväzu                  
protifašistických bojovníkov v Prievidzi  a Základnej organizácii Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi  za verejnoprospešnú činnosť 
a propagáciu odbojového hnutia medzi obyvateľmi Prievidze pri príležitosti 70. 
výročia Slovenského národného povstania 

 

Mestské zastupiteľstvo – 26. 8. 2014, uzn.  MsZ č. ........ /2014 

I.    berie na vedomie   

      Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 70. výročia SNP  

II.   schvaľuje - neschvaľuje 

udelenie Ceny mesta Prievidza Oblastnému výboru Slovenského zväzu                  
protifašistických bojovníkov v Prievidzi  a Základnej organizácii Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi  za verejnoprospešnú činnosť 
a propagáciu odbojového hnutia medzi obyvateľmi Prievidze pri príležitosti 70. 
výročia Slovenského národného povstania 



 

                  Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza 
pri príležitosti 70. výročia SNP 

 
V zmysle Technicko – organizačného zabezpečenia osláv 70. výročia Slovenského 
národného povstania v meste Prievidza a návrhov na ocenenia predložených 
Oblastným výborom  SZPB v Prievidzi a doplnených mestom Prievidza, navrhuje 
primátorka mesta po prerokovaní v prípravnom výbore osláv a Komisii školstva 
a kultúry pri MsZ udeliť:  
 

A) CENU MESTA podľa § 25 Štatútu mesta Prievidza 
 
Oblastnému výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Prievidzi za verejnoprospešnú činnosť, propagáciu odbojového hnutia 
a uchovávanie tradícií   pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného 
povstania  a  

Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Prievidzi  
za verejnoprospešnú činnosť a propagáciu odbojového hnutia medzi    
obyvateľmi  Prievidze pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného 
povstania  

 
  

       B)  CENU PRIMÁTORKY MESTA podľa § 26 Štatútu mesta Prievidza 
za záslužnú činnosť v prospech mesta pri uchovávaní tradícií a propagáciu      
odbojového hnutia pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného 
povstania 

 

       1.  Mgr. Oskarovi BIELIKOVI 
       2.  Augustínovi  BLŠTÁKOVI 
       3.  Bedřichovi  MATUŠÁKOVI 
       4.  Jozefovi  ROSOVI 
       5.  Antonovi  VAŇOVI 

  
C)   PAMÄTNÝ LIST  podľa § 28 Štatútu mesta Prievidza 

 za spoluprácu s mestom Prievidza pri uchovávaní tradícií  pri príležitosti    
 70.   výročia Slovenského národného povstania  

       
          1.  Helene  JUNASOVEJ  
          2.  Vendelínovi  KRIŠTOFOVI 
         3.  Zdenke  MACHALICKEJ 
         4.  Soni  PINKOVEJ 

             5.  Květoslave  ŠTANGOVEJ 
             6.  Bohumile  ŠUNÍKOVEJ 
             7.  Irene  TOMOVEJ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


