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Dôvodová správa  
 

Mestské ocenenia Cena primátora mesta, Cena mesta Prievidza a Plaketa Jána Amosa 
Komenského je možné udeliť jednej osobe alebo organizácii len raz. To v praxi neumožňuje 
týmito mestskými oceneniami vyzdvihnúť ďalšie ocenenia hodné zásluhy alebo výsledky tej 
istej osoby, ktoré dosiahne po udelení uvedených ocenení. Takýmto osobám je možné udeliť 
len Pamätný list alebo Ďakovný list, čo sú mestské ocenenia udeľované mnohým osobám a 
ktoré sú vnímané ako ocenenia s nižším honorom, alebo mestské ocenenia Symbolický kľúč 
mesta a Čestné občianstvo mesta Prievidza, čo sú mestské ocenenia s veľmi vysokým 
honorom a významom. 
  
Na základe týchto praktických skúseností navrhujeme do Štatútu mesta doplniť nový typ 
mestského ocenenia s názvom Prievidzský anjel, ktoré bude možné udeliť aj opakovane tej 
istej osobe alebo skupine osôb. Na účel udelenia mestských ocenení, vrátane nového, by sa 
raz ročne organizovalo celomestské slávnostné podujatie, na ktorom by boli na základe 
rozhodnutia mestskej rady udelené ocenenia Prievidzský anjel. Ocenenie Prievidzský anjel je 
navrhnuté tak, aby mohlo byť udelené nielen obyvateľom mesta, ale aj iným osobám, ktoré 
majú náležité zásluhy, alebo výsledky a neplánuje sa jeho udeľovanie In memoriam. 
 
Dôvodom na takéto udeľovanie mestských ocenení je aj to, že pravidelné výročné 
oceňovania v oblasti športu a kultúry sa organizujú na regionálnej úrovni, čo má zásadný 
vplyv na počet ocenených z mesta Prievidza. Nové podujatie umožní oceňovať osoby 
výlučne na úrovni samosprávy. Oceňovať športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v 
obci ukladá samospráve napríklad nový zákon o športe. 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh Doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza 
a príslušné návrhy uznesení.  
 
 
 

Návrh na uznesenia 
 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza. 
 

II. odporú ča – neodporú ča MsZ: 
schváliť Doplnok č. 7 k Štatútu mesta Prievidza. 
 
 

 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza. 
 

II.  schva ľuje – neschva ľuje 
Doplnok č. 7 k Štatútu mesta Prievidza. 
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Návrh Doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza 

 
Ako § 30 sa pridáva definícia nového mestského ocenenia v znení: 
 

§ 30 
Prievidzský anjel 

1. Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám, alebo skupinám osôb, ktoré sa 
zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho 
zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, 
dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo 
vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.  

2. Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, 
právnické osoby, alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor 
mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta. 

3. O udelení ocenenia Prievidzský anjel rozhoduje mestská rada na návrh pracovnej 
skupiny menovanej primátorom mesta, ktorá posúdi doručené návrhy na udelenie 
ocenenia. 

4. Ocenenie Prievidzský anjel môže byť udelené aj opakovane tej istej osobe alebo 
skupine osôb. 

5. O udelení ocenenia Prievidzský anjel sa vydáva listina. Uvedie sa na nej meno 
osoby, alebo skupiny osôb, dôvod udelenia ocenenia, dátum udelenia a podpis 
primátora mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne v jazyku oceneného. 

6. Ocenenie odovzdáva slávnostným spôsobom primátor mesta alebo ním poverený 
zástupca, a to spravidla raz ročne na mestskom podujatí pripravovanom na účel 
odovzdania mestských ocenení. 

7. Ocenenie Prievidzský anjel tvorí soška anjela, na ktorej je uvedený názov ocenenia 
a rok, v ktorom bola udelená. 

8. Ocenenie Prievidzský anjel sa neudeľuje po smrti – In memoriam.  
 
Súčasné paragrafy od § 30 po § 34 sa prečíslujú na § 31 až § 35. 
 
V § 35 sa na záver pridáva text: „Štatút mesta Prievidza v znení Doplnku č. 7 nadobudol 
platnosť a účinnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve uznesením č. xxx/16 na jeho 
zasadnutí dňa xx.xx.2016.“ 
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Šiesta hlava Štatútu mesta Prievidza so zapracovaný mi zmenami pod ľa  
Návrhu Doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza 

 
ŠŠiieessttaa  hhllaavvaa  

  
Symboly mesta a mestské ocenenia 

§ 21 
1. Symboly mesta sú:  

a) erb mesta 
b) vlajka mesta 
c) pečať mesta 
d) znelka mesta 
e) logo mesta 
f) slávnostná zástava mesta 
g) symbolický kľúč mesta 
h) primátorská reťaz  
i) poslanecká insígnia 
j) zvučky mesta 

 
2. Mestské zastupiteľstvo určí internou smernicou pravidlá používania symbolov mesta. 
 

§ 22 
1. Mestské ocenenia sú: 
a) symbolický kľúč mesta, 
b) čestné občianstvo mesta Prievidza, 
c) cena mesta Prievidza, 
d) cena primátora mesta Prievidza, 
e) plaketa Jána Amosa Komenského 
f) pamätný list 
g) ďakovný list 
 
2. Mestské ocenenia môžu udeliť orgány mesta na základe kritérií stanovených štatútom 
mesta. 
3. Evidenciu udelených mestských ocenení vedie kancelária primátora mesta. 
 

§ 23 
Symbolický k ľúč mesta  

1. Oficiálnym predstaviteľom štátov, európskych a svetových politických a hospodárskych 
 inštitúcií, ktorí prispeli k rozvoju mesta Prievidza sa môže na návrh primátora alebo 
 skupiny poslancov mestského zastupiteľstva udeliť symbolický kľúč mesta Prievidza. 
2. O udelení symbolického kľúča mesta Prievidza rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 
 väčšinou všetkých poslancov. 
3. Symbolický kľúč mesta Prievidza s čestnou listinou o jeho udelení sa odovzdáva 
 slávnostným spôsobom. Čestnú listinu podpisuje primátor. Čestnú listinu možno 
 vyhotoviť v slovenčine a v jazyku pocteného s pečaťou mesta Prievidza. 
4. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora môže symbolický kľúč mesta Prievidza 
 a čestnú listinu odňať 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ak zo závažných dôvodov 
 ocenená osoba stratila kredit pre toto ocenenie. 
 

§ 24 
Čestné ob čianstvo mesta Prievidza 

1. Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho 
 obyvateľov alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, či šírili  dobré 
meno mesta vo svete, môže na návrh primátora, poslanca alebo skupiny poslancov 
 mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Prievidza. 
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2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 
 poslancov. 
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno 
 vyhotoviť aj dvojjazyčne v jazyku pocteného. Odovzdanie listiny čestného občianstva sa 
vykonáva slávnostným spôsobom. 
4. Čestné občianstvo môže byť udelené i po smrti – In memoriam. V tomto prípade sa 
 odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného. 
5. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora môže udelené čestné občianstvo odňať 3/5             
 väčšinou všetkých poslancov, ak zo závažných dôvodov čestný občan stratil kredit pre 
 toto cenenie. 

 
§ 25 

Cena  mesta Prievidza 
1. Cena mesta Prievidza sa udeľuje za: 
- tvorivé výkony a významné výsledky vedecko-technickej, kultúrno-umeleckej, športovej, 
 publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
- hospodársky rozvoj mesta a kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom mesta, 
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov. 
2.   Odôvodnené návrhy na udelenie ceny pre fyzické alebo aj právnické osoby môžu 
 mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva 
 a obyvatelia mesta. 
3. O udelení ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov. 
4. Cenu mesta Prievidza tvorí plaketa s erbom mesta. K cene sa vydáva evidované 
osvedčenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, dôvod udelenia, dátum  udelenia 
a podpis primátora. 
5. Odovzdanie ceny mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom. 
6. Cena mesta sa môže udeliť i po smrti – In memoriam. V takomto prípade sa odovzdáva 
rodinným príslušníkom pocteného. 
 

§ 26 
Cena primátora mesta Prievidza 

1. Cenu primátora mesta udeľuje primátor obyvateľom mesta, občanom Slovenskej 
republiky a tiež cudzím štátnym príslušníkom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech 
mesta a jeho obyvateľov. 

2. Cenu primátora mesta tvorí medaila odliatku plastiky z primátorskej reťaze a listina  o jej 
udelení. Listina  obsahuje meno, dôvod udelenia, dátum udelenia, a podpis primátora. 

3. Odovzdávanie ceny primátora sa vykonáva slávnostným spôsobom. 
4. Cena primátora mesta sa môže udeliť i po smrti – In memoriam. V takomto prípade sa 
odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného. 
 

§ 27               
Pamätná plaketa Jána Amosa  Komenského 

1. Pamätná plaketa Jána Amosa Komenského (ďalej len J. A. Komenského) sa udeľuje 
pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prievidza a iných štátnych, súkromných a cirkevných zriaďovateľov, ktorých školy 
a školské zariadenia sídlia na území mesta Prievidza pri príležitosti Dňa  učiteľov alebo 
pri životných a pracovných jubileách za vynikajúce výsledky v školstve a  za prínos  
v oblasti  vzdelávania.  

2. Návrh na udelenie plakety môže podať primátor, zamestnanci mesta, poslanci MsZ 
a vedenia škôl a školských zariadení.  Súčasťou  plakety J. A.  Komenského je 
darovacia listina s erbom mesta, v ktorej je uvedené meno oceneného, zdôvodnenie 
ocenenia a dátum odovzdania plakety.  

3. Listinu k plakete podpisuje primátor mesta.                                                                



 

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ 
 

4. Pamätná plaketa J. A. Komenského môže byť udelená aj právnickej osobe pri príležitosti 
výročia založenia školy, resp. školského zariadenia  alebo pri inej významnej udalosti. 
Súčasťou  plakety J. A.  Komenského je darovacia listina s erbom mesta, v ktorej je 
uvedený názov ocenenej školy, resp. školského zariadenia, zdôvodnenie ocenenia 
a dátum odovzdania plakety.  

5. Odovzdávanie pamätnej plakety sa vykonáva slávnostným spôsobom. 
 

§ 28 
Pamätný list 

1. Pamätný list  sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe pri príležitosti životného jubilea, 
výročia založenia právnickej osoby alebo pri významných stretnutiach alebo výročiach 
mesta za spoluprácu s mestom, za podiel na rozvoji mesta alebo jeho propagácii.  

2. Návrh na udelenie pamätného listu môže podať primátor, poslanci MsZ, zamestnanci 
mesta alebo obyvatelia. V pamätnom liste  je uvedené meno oceneného alebo názov 
právnickej osoby, zdôvodnenie  a dátum odovzdania.  

3. Pamätný list podpisuje primátor mesta.                                                                
 

§ 29 
Ďakovný list 

1. Ďakovný list  sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe za zásluhy o zveľaďovanie 
mesta, jeho propagáciu, šírenie dobrého mena mesta a iných dôvodov vhodných 
osobitného zreteľa.    

2. Návrh na udelenie ďakovného listu  môže podať primátor, poslanci MsZ, zamestnanci 
mesta alebo obyvatelia. V ďakovnom liste  je uvedené meno oceneného alebo názov 
právnickej osoby, zdôvodnenie  a dátum odovzdania. 

3. Ďakovný list podpisuje primátor mesta.     
 

§ 30 
Prievidzský anjel 

1. Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám, alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili 
o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní 
a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli 
významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné 
aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.  

2. Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, 
právnické osoby, alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, 
poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta. 

3. O udelení ocenenia Prievidzský anjel rozhoduje mestská rada na návrh pracovnej 
skupiny menovanej primátorom mesta, ktorá posúdi doručené návrhy na udelenie 
ocenenia. 

4. Ocenenie Prievidzský anjel môže byť udelené aj opakovane tej istej osobe alebo 
skupine osôb. 

5. O udelení ocenenia Prievidzský anjel sa vydáva listina. Uvedie sa na nej meno osoby, 
alebo skupiny osôb, dôvod udelenia ocenenia, dátum udelenia a podpis primátora 
mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne v jazyku pocteného. 

6. Ocenenie odovzdáva slávnostným spôsobom primátor mesta alebo ním poverený 
zástupca, a to spravidla raz ročne na mestskom podujatí pripravovanom na účel 
odovzdania mestských ocenení. 

7. Ocenenie Prievidzský anjel tvorí soška anjela, na ktorej je uvedený názov ocenenia 
a rok, v ktorom bola udelená. 

8. Ocenenie Prievidzský anjel sa neudeľuje po smrti – In memoriam.  
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§ 31 
Odmeny 

1. Schválení držitelia mestských ocenení môžu byť odmenení vecnými alebo finančnými 
 odmenami. 
2. Vecné alebo finančné odmeny schvaľuje primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade. 
Ocenení laureáti musia byť uvedení v kronike mesta príslušného roka a zapísaní do 
pamätnej knihy mesta. 


