
 

 

                                           Mesto Nemšová                                               8. 
 

 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  22. septembra 2022 

          

K bodu :                      Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora mesta  

                                     Nemšová“ 
            

           Predkladá:   JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 

            

Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu a Návrh ocenených 

           Počet výtlačkov:  21 

           Rozdeľovník:   členovia MsZ - 13x 

             primátor mesta 

             prednosta MsÚ 

             MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 

             MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

                MsÚ - odd. výstavby 

             MsÚ - hlavný kontrolór 

             MsÚ - archív 

               vedúci VPS. m. p. o. 

 

   

  Prerokované :    

 

a)  v Komisii kultúry, školstva a športu dňa  ... stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ  

b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 14.09.2022 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
na základe prerokovaného materiálu 

 

A/ schvaľuje  

 

udelenie Ceny mesta Nemšová 5 (prípadne 6 osobám), ktoré odporučí komisia kultúry, školstva 

a športu. Definitívne doplnenie kandidátov bude predložené po rokovaní komisie kultúry, školstva 

a športu na pracovnej porade dňa 14.09.2022 

 

B/ odporúča 

primátorovi mesta udeliť 3 ceny primátora mesta Nemšová, pričom primátor mesta navrhuje udeliť 

cenu primátora mesta týmto osobám. 

 

C/ finančnú odmenu každému ocenenému vo výške 300,-€ 
 

 

 

       

  



 

 

Dôvodová správa k materiálu: 

“ Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora 

mesta Nemšová“: 

 

V tomto roku mesto Nemšová oslavuje 780. výročie prvej písomnej zmienky. Pri  tejto  príležitosti budú dňa 

2. októbra 2022 (t. j. v nedeľu) slávnostne odovzdané vybraným ceny mesta a ceny primátora mesta. Pred 

samotným udelením cien je potrebné schváliť osoby, ktoré boli navrhnuté na udelenie cien mestským 

zastupiteľstvom s výškou finančnej odmeny. 

 

V zmysle Štatútu mesta Nemšová zo dňa 29.09.2010, Jedenásta hlava: § 40 Cena mesta Nemšová sa udeľuje 

fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za: 

 

 vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejne – prospešnej činnosti, 

 činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a 

jeho propagáciu doma i v zahraničí, 

 činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. 

 

Návrhy na udelenie ceny môžu písomne predkladať: primátor, poslanci alebo občania mesta.  

Návrhy na udelenie ceny mesta predkladá na rokovanie MsZ primátor mesta. 

 

Cenu mesta Nemšová tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena schválená MsZ. K cene mesta sa 

vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta 

fyzickej osoby alebo identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis 

primátora mesta. Cenu mesta Nemšová slávnostne odovzdáva primátor mesta. Výnimočne sa môže cena 

udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade bude cena odovzdaná rodinným 

príslušníkom pocteného. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe mesta Nemšová a Kronike mesta, ktorá má 

obsahovať mená a hlavne údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenia, pre ktoré 

boli jednotlivým osobám udelené.  

 

§ 41 Cenu primátora mesta Nemšová udeľuje primátor mesta fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu 

za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Cenu primátora mesta tvorí finančný dar v hodnote, ktorú 

schváli mestské zastupiteľstvo. Cena primátora mesta sa môže udeliť jedenkrát ročne. Evidencia sa vedie 

v Pamätnej knihe mesta Nemšová a Kronike mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje ocenených, 

dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenia, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


