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Mesto Prešov 

dňa: 28.10.2013 

Návrh 
štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLIII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

k návrhu Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

štatút udeľovania ocenení mesta Prešov 
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Mesto Prešov 

dňa: 14.10.2013 

UZNESENIE 

zo 7. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

k návrhu Štatútu udel'ovania ocenení mesta Prešov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

číslo: 62/2013 

návrh Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov s pripomienkou vypustenia periodicity pn 
udeľovaní Ceny mesta Prešov a Opálového zrnka mesta Prešov 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
návrh Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov schváliť a každoročne v rozpočte mesta Prešov 
vyčleniť finančné prostriedky na tieto ocenenia. 

Dostanú: 

podl"a rozdel"ovníka 
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Návrh štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov Vydanie: 1 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Vypracovanie nového Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov si vyžiadalo 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením č. 378/2013 na pokračovaní XXXVI. 
riadneho zasadnutia dňa 14.05.2013 na základe iniciatívy Komisie pre výber laureátov 
Ceny mesta Prešov za rok 2012. 

Vyššie menovaná komisia pri výbere laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2012 
skonštatovala, že udeľovanie všetkých verejných ocenení mesta Prešov sa postupne 
devalvuje, a preto je potrebné určiť inú ako ročnú periodicitu pri odovzdávaní jednotlivých 
ocenení. Zároveň požadovala, aby súčasťou nového štatútu bola aj cena pre najlepší 
podnikateľský subjekt- Opálové zrnko mesta Prešov. 

Návrh predložený na rokovanie Mestskej rady v Prešove dňa 14.10.2013 tieto 
požiadavky zohľadňoval. 

Predkladaný materiál prešiel interným pripomienkovým konaním a bol predložený 
na pripomienkovanie aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Návrh štatútu bol prerokovaný v komisiách Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 
podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj (12.09.2013) a pre kultúru a zahraničné 
kontakty a všetky vznesené pripomienky boli do materiálu zapracované. 

Návrh Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov prerokovala Mestská rada 
v Prešove na svojom 7. riadnom rokovaní dňa 14.10.2013. Svojím uznesením navrhla 
zrušiť dvojročnú periodicitu v udeľovaní ocenení Cena mesta Prešov a Opálové zrnko 
mesta Prešov a zakomponovať do štatútu každoročné odovzdávanie týchto ocenení. 
Predkladaný návrh zohľadňuje túto požiadavku Mestskej rady v Prešove. 

Strana 1/1 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove v súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona SNR č. 396/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a štatútom mesta Prešov schvaľuje tento 

ŠTATÚT UDEĽOVANIA OCENENÍ MESTA PREŠOV 

PRVÁČASŤI 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

štatút udeľovania ocenení mesta Prešov (ďalej len "štatút") definuje verejné ocenenia mesta 
Prešov a upravuje podmienky a postup pri ich udeľovaní, príp. zrušení fyzickým osobám, 
právnickým osobám a kolektívom. 

Článok2 

Verejnými oceneniami mesta Prešov sú: 

1. čestné občianstvo mesta Prešov, 
2. Cena mesta Prešov, 
3. Cena primátora mesta Prešov, 
4. Opálové zrnko mesta Prešov. 

DRUHÁ ČASŤ 
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PREŠOV 

Článok 3 

1. čestné občianstvo mesta Prešov (ďalej len "čestné občianstvo") možno udeliť fyzickým 
osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, 
ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie 
vynikajúcimi tvorivými výkonmi. 

2. čestné občianstvo možno udeliť aj in memoriam. 
3. čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, za podmienok uvedených 

v ods. 1 tohto článku. 
4. čestné občianstvo udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Prešove svojím uznesením 

kandidátovi z vlastného podnetu alebo na návrh primátora mesta. 
5. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta Prešov 

(ďalej len .primátor mesta"). Listina sa pečatí veľkou pečaťou mesta. Listinu možno 
vyhotoviť aj dvojjazyčne tak, že jedno vyhotovenie je v slovenskom jazyku a druhé 
vyhotovenie je v jazyku štátu, ktorého príslušníkovi sa udeľuje čestné občianstvo. 

6. Odovzdanie listiny o čestnom občianstve sa odovzdá ocenenému zásadne na slávnostnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove. čestný občan sa pri tejto príležitosti 
zapisuje do Pamätnej knihy mesta Prešov. 
Ak sa udeľuje čestné občianstvo in memoriam, listinu preberá najbližší príbuzný oceneného 
alebo inštitúcia, ktorú ocenený reprezentoval. 

7. Dokumentáciu udelených čestných občianstiev spravuje vecne príslušný 
organizačný útvar Mestského úradu v Prešove v oblasti kultúry. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Článok4 

1. čestné občianstvo možno zrušiť, ak ten, komu bolo čestné občianstvo udelené, bol 
odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak sa dôvody, pre ktoré bolo čestné občianstvo 
udelené, neskôr ukážu ako nepravdivé, prípadne z iných vážnych dôvodov. 
čestné občianstvo možno zrušiť aj cudziemu štátnemu príslušníkovi. 

2. Čestné občianstvo zrušuje Mestské zastupiteľstvo v Prešove svojím uznesením z 
vlastného podnetu alebo na návrh primátora mesta. 

TRETIA ČASŤ 
CENA MESTA PREŠOV 

Článok 5 

Cena mesta Prešov (ďalej len "Cena mesta") je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove svojím uznesením fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom 
za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo 
vymedzených oblastiach činnosti. 

Článok 6 

Cenu mesta tvorí : 
- listina o udelení Ceny mesta, 
- umelecké dielo s motívom mesta Prešov a nápisom .Cena mesta Prešov". 

Článok 7 

1. Mestské zastupiteľstvo v Prešove môže Cenu mesta udeliť : 
al za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchov-

nej, technickej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, 
bi za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, 

tvorivej a činorodej práce, 
cl za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí, 
dl za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane 

ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta. 
2. Cenu mesta je možné udeliť: 

al fyzickej osobe, 
bi cudziemu štátnemu príslušníkovi, 
cl kolektívu, 
dl právnickej osobe. 

3. Cena mesta nie je určená pre podnikateľské subjekty. Oceňovanie podnikateľských 
subjektov upravuje piata časť tohto štatútu. 

4. Cena mesta sa udeľuje za predchádzajúci kalendárny rok. 
5. Správcom Ceny mesta je vecne príslušný organizačný útvar Mestského úradu v Prešove 

v oblasti kultúry. 

Článok 8 

1. Písomné návrhy na udelenie Ceny mesta sa môžu podávať priebežne, najneskôr však do 
konca februára nasledujúceho kalendárneho roka. Doručené písomné návrhy na udelenie 
Ceny mesta eviduje jej správca. 

F- MsÚISP-0111211 
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2. Písomné návrhy na udelenie Ceny mesta môžu podávať fyzické, právnické osoby a 
kolektívy. 

3. Písomný návrh na udelenie Ceny mesta musí obsahovať: 
al osobné údaje navrhovaného, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu 

trvalého bydliska, v prípade kolektívu alebo právnickej osoby presný názov a sídlo, ako 
aj sídlo zriaďovateľa, 

bi zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta, podrobné zhodnotenie činnosti 
a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované toto ocenenie, 

cl kontaktné údaje navrhovateľa, najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č., 
e-mailová adresa. 

4. Ak návrh nie je úplný, správca Ceny mesta vyzve navrhovateľa o doplnenie údajov aj 
s určením lehoty na doplnenie. Ak návrh nebude doplnený ani v tejto lehote, bude sa 
považovať za nepredložený. 

Článok 9 

1. Návrhy na udelenie Ceny mesta posudzuje Komisia pre výber laureátov Ceny mesta 
Prešov (ďalej aj .komisia"), ktorú menuje primátor mesta Prešov na jednotlivé kalendárne 
roky. Predsedu si členovia komisie volia na svojom prvom zasadnutí. 

2. Členmi Komisie pre výber laureátov Ceny mesta sú: 
al zástupcovia poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva v Prešove - z každého 

po jednom, 
bi zástupcovia - poslanci komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Prešove -

z každej po jednom, 
cl riaditeľ vecne príslušného organizačného útvaru, do kompetencie ktorého správca Ceny 

mesta patrí. 
3. Všetci členovia komisie majú rozhodujúci hlas. 
4. Po prerokovaní návrhu na udelenie Ceny mesta v Mestskej rade v Prešove predkladá 

správca Ceny mesta návrh na udelenie Ceny mesta na schválenie, spravidla na 
májové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

5. Cena mesta sa udeľuje spravidla 1 krát ročne. 
6. Cenu mesta je možné udeliť za jedno oceňované obdobie maximálne trom laureátom . 
7. Cena mesta sa nemusí každoročne udeliť. 

Článok 10 

1. Odovzdávanie Ceny mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom na slávnostnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Prešove, spravidla v mesiaci jún. 
Prevzatie Ceny mesta sa dokumentuje zápisom do Pamätnej knihy mesta Prešov 
a podpisom ocenených pri tomto zápise. 

2. Cena mesta Prešov sa môže opätovne udeliť tým istým subjektom, najskôr však po uplynutí 
5 rokov od predchádzajúceho udelenia Ceny mesta. 

F- MsÚISP-01112/1 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 
CENA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV 

Článok 11 

Cena primátora mesta Prešov (ďalej len ,.Cena primátora") je verejným ocenením, ktorú udeľuje 
primátor mesta obyvateľom mesta Prešov, právnickým osobám a kolektívom pôsobiacim na 
území mesta Prešov za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja a reprezentácie mesta 
Prešov predovšetkým pri ich významných jubileách a výročiach. 

Článok 12 

Cenu primátora tvorí: 
- listina o udelení Ceny primátora, 
- umelecké dielo s motívom mesta Prešov a nápisom ,.Cena primátora mesta Prešov". 

Článok 13 

1. Cenu primátora udeľuje primátor mesta na základe vlastného rozhodnutia priebežne 
počas roka. 

2. Cena primátora sa nemusí každoročne udeliť. 
3. Odovzdávanie Ceny primátora sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla pri 

významných životných jubileách a výročiach kolektívov a inštitúcií. 
4. Dokumentáciu o udelení Ceny primátora spravuje kancelária primátora mesta. 

PIATA ČASŤ 
OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV 

Článok 14 

Opálové zrnko mesta Prešov (ďalej len ,.Opálové zrnko") je verejným ocenením mesta Prešov pre 
najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov. Jeho účelom je 
propagovať a oceniť aktivity podnikateľských subjektov v oblasti výroby, obchodu a služieb 
a podnietiť záujem odberateľov a spotrebiteľov o ne, vytvárať pozitívny obraz o podnikateľskom 
prostredí na území mesta Prešov. 

Článok 15 

1. Opálové zrnko sa udeľuje podnikateľským subjektom, ktorých pôsobenie má vplyv na 
rozvoj a reprezentáciu mesta Prešov a ich sídlo je na území mesta Prešov; v mimoriadnych 
prípadoch môže výberová komisia rozhodnúť aj inak. 

2. Pri výbere ocenených podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých 
výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné 
financie, inovatívnosti a pod., ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta 
prostredníctvom podnikateľskej činnosti. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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3. Opálové zrnko sa spravidla udeľuje v týchto kategóriách: 
al hlavná cena primátora mesta - cena pre podnikateľský subjekt, ktorý najvýraznejším 

spôsobom prispel k rozvoju mesta Prešov; 
b/ výroba do 20 zamestnancov - cena pre podnikateľský subjekt do 20 zamestnancov, 

hodnotí sa jeho kreatívnosť, nárast obratu, nárast zamestnanosti; 
cl výroba nad 20 zamestnancov- cena pre podnikateľský subjekt nad 20 zamestnancov, 

hodnotí sa jeho inovatívnosť, export, počet zamestnancov, starostlivosť 
o zamestnancov; 

d/ služby v cestovnom ruchu - cena pre podnikateľský subjekt v oblasti cestovného ruchu, 
hodnotia sa poskytované produkty cestovného ruchu, reštauračné služby 
s kapacitou miest na sedenie do 20 ľudí, ubytovacie služby, návštevnosť; 

el služby v cestovnom ruchu - cena pre podnikateľský subjekt v oblasti cestovného ruchu, 
hodnotia sa poskytované produkty cestovného ruchu, reštauračné služby 
s kapacitou miest na sedenie nad 20 ľudí, ubytovacie služby, návštevnosť; 

ff ostatné služby - cena pre podnikateľský subjekt v rôznych oblastiach podnikania, 
posudzuje sa mimoriadna pridaná hodnota, dynamický rozvoj, zaplnenie 
medzery v službách na trhu. 

4. Opálové zrnko sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo 
v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, 
Sociálnej poisťovni SR a miestne príslušnému daňovému úradu. Opálové zrnko sa nemôže 
udeliť ani podnikateľskému subjektu, ktorého štatutárny orgán alebo jeho člen bol alebo je 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
korupciou, poškodzovaním finančných záujmov európskych spoločenstiev, s legalizáciou 
príjmu z trestnej činnosti, prípadne porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. 

5. Správcom ceny Opálové zrnko je vecne príslušný organizačný útvar Mestského úradu 
v Prešove v oblasti podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu. 

Článok 16 

1. Proces oceňovania cenou Opálové zrnko začína vyhlásením výzvy na podávanie návrhov. 
Výzvu vyhlasuje mesto Prešov spravidla v 2. polroku kalendárneho roka, v ktorom sa 
Opálové zrnko udelí. 

2. Návrhy na laureátov Opálového zrnka môžu podávať fyzické a právnické osoby. 
3. Návrhy sa podávajú písomne v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na podávanie 

návrhov. 

Článok 17 

1. Výber laureátov Opálového zrnka uskutočňuje výberová komisia, ktorej predsedom je 
primátor mesta. Členov výberovej komisie menuje primátor mesta v kalendárnom roku, 
v ktorom sa Opálové zrnko udelí. 

2. Cenu Opálové zrnko tvorí umelecké dielo a diplom, na ktorom je uvedené meno 
podnikateľského subjektu, oblasť podnikania, za ktorú ocenenie získava a rok, v ktorom 
ocenenie získava. Hlavná cena obsahuje kúsky drahého opálu. 
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3. Za jedno oceňované obdobie sa moze udeliť jedna hlavná cena primátora mesta 
a maximálne 5 ďalších cien v súlade s čl. 15 ods. 3, pričom cena sa nemusí udeliť v každej 
kategórii. 

4. Opálové zrnko sa udeľuje za kalendárny rok. 
5. Opálové zrnko sa udeľuje spravidla 1 krát ročne. 
6. Opálové zrnko sa nemusí v oceňovanom období udeliť vôbec. 
7. Udeľovanie Opálového zrnka sa uskutočňuje slávnostným spôsobom v termíne najneskôr 

do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa udeľuje. 

ŠIESTA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 18 

1. Tento štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Prešove dňa . ....... uznesením č . 
......... ./2013. 

2. Tento štatút nadobúda platnost' a účinnosť dňom 1. januára 2014. 
3. Dňom účinnosti tohto štatútu sa zrušuje štatút udeľovania ocenení mesta Prešov 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 275/2008 zo dňa 22.10.2008 
a štatút Ceny Opálové zrnko mesta Prešov schválený primátorom mesta Prešov dňa 
29.10.2008. 

4. Tento štatút je vyhotovený v jednom originálnom rovnopise, ktorý je uložený na oddelení 
manažérstva kvality a právnych služieb Mestského úradu v Prešove. 

5. Na tento štatút sa vzťahuje povinnosť zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácii) v znení neskorších predpisov. 

V Prešove ................................... .. 
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JUDr. Pavel H AG Y A R l 
primátor mesta 


