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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
________________________________________________________________________________ 
 
Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších zmien a doplnkov a podľa Štatútu Mesta Stará Ľubovňa   v y d á v a  
toto 
 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 29 

 
I. O CENE MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 
II. O CENE PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 
s c h v á l e n é   uznesením MsZ č. VII/99 zo dňa 09.11.1999 

 
ú p r a v y   a   d o p l n k y :    uznesenie MsZ č. XXII/2002 zo dňa 28.02.2002,  

uznesenie MsZ č. V/2003 zo dňa 18.9.2003,  
uznesenie MsZ č. VII/2011 zo dňa 29.11.2011. 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti, ako aj postup predkladania, 
posudzovania, schvaľovania a udeľovania Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta 
Stará Ľubovňa.  

 
I. O CENE MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 
Čl. 2 

Cena Mesta Stará Ľubovňa a kritériá  na jej udelenie 
 

1. Cena Mesta Stará Ľubovňa (ďalej len „cena“), sa udeľuje ako prejav uznania 
jednotlivcom alebo kolektívom za: 

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej, verejno-prospešnej, dobrovoľníckej a športovej činnosti; 

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny 
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí; 

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov. 
2. Cenu tvorí plaketa a peňažná odmena pre jednotlivca alebo kolektív vo výške, ktorú 

každoročne schvaľuje súčasne s laureátmi mestské zastupiteľstvo.  
3. Cena sa nemôže udeliť opätovne tým istým osobám, resp. kolektívom.  
4. Výnimočne sa cena môže udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti - in memoriam. 

V takomto prípade cenu preberá rodinný príslušník oceneného. 
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Čl. 3 
Návrhy na laureátov a ich posudzovanie 

 
1. Návrhy na laureátov ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, 

primátor mesta, prípadne aj obyvatelia mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené a 
podané do určeného termínu na tlačive, ktoré je prílohou tohto VZN. 

2. Mestské zastupiteľstvo môže poveriť mestskú radu posúdením návrhov na udelenie 
ceny.  

3. O udelení, resp. neudelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou hlasov prítomných poslancov. 

4. Návrhy na udelenie cien sa prijímajú do konca mesiaca októbra kalendárneho roka. 
 

Čl. 4 
Udeľovanie ceny 

 
1. Cena sa udeľuje raz ročne najviac trom laureátom na slávnostnom zasadnutí MsZ. 
2. Cenu odovzdáva laureátom primátor mesta alebo ním poverený zástupca. 
3. Termín udeľovania ceny je určený spravidla pri príležitosti sviatku patróna mesta sv. 

Mikuláša 6. decembra. 
 

Čl. 5 
Evidencia cien 

 
1. Evidencia cien sa vedie na oddelení kultúry MsÚ  a v pamätnej knihe mesta je 

uvedený údaj o jej udelení. Evidencia obsahuje mená a hlavné údaje ocenených, 
dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenia, za čo boli ceny jednotlivým osobám 
udelené. 
 

II. O CENE PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

Čl. 6 
Cena primátora mesta Stará Ľubovňa a kritériá  na jej udelenie 

 
1. Cena primátora mesta Stará Ľubovňa (ďalej len „cena“) sa udeľuje ako prejav uznania  

obyvateľom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. V odôvodnených 
prípadoch môže byť cena udelená aj iným osobám, ktoré nie sú obyvateľmi mesta. 

2. Cenu tvorí plaketa a peňažná odmena pre jednotlivca alebo kolektív vo výške, ktorú 
každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo.  

3. Cena sa môže opätovne udeliť tej istej osobe najskôr po uplynutí 5 rokov. 
4. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti - in memoriam, 

v takomto prípade cenu preberá rodinný príslušník oceneného. 
 

Čl. 7 
Návrhy na laureátov a ich posudzovanie 

 
1. Návrhy na laureátov ceny môžu primátorovi predkladať poslanci a obyvatelia mesta. 

Návrhy musia byť riadne odôvodnené a podané do určeného termínu na tlačive, ktoré 
je prílohou tohto VZN. 

2. Na posúdenie návrhov na udelenie ceny môže primátor menovať komisiu zloženú 
z osobností mesta. 
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3. Zasadnutie komisie vedie primátor mesta. Spôsob rokovania a ostatné náležitosti si 
komisia určí na svojom prvom zasadnutí. 

4. O udelení, resp. neudelení ceny rozhoduje primátor mesta, ktorý informuje MsZ o 
laureátoch. Jeho rozhodnutie nepodlieha schvaľovaniu MsR ani MsZ. 

5. Návrhy na udelenie cien sa prijímajú do konca mesiaca októbra kalendárneho roka. 
 

Čl. 8 
Udeľovanie ceny 

 
1. Cena sa udeľuje raz ročne najviac piatim laureátom na slávnostnom zasadnutí MsZ. 
2. Cenu odovzdáva laureátom primátor mesta, alebo ním poverený zástupca.  
3. Termín udeľovania ceny je určený spravidla pri príležitosti sviatku patróna mesta sv. 

Mikuláša 6. decembra. 
 

Čl. 9 
Evidencia cien 

 
1. Evidencia cien sa vedie na sekretariáte primátora a v  pamätnej knihe mesta je 

uvedený údaj o jej udelení. Evidencia obsahuje mená a hlavné údaje o ocenených, 
dátum udelenia, ako aj stručné zdôvodnenia, za čo boli ceny jednotlivým osobám 
udelené. 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Starej Ľubovni č.VII/l999 dňa 09.11.1999. Zmeny všeobecne záväzného nariadenia 
boli schválené uznesením MsZ č. XXII/2002 zo dňa 28.02.2002 a uznesením MsZ č. 
V/2003 zo dňa 18.9.2003. 

2. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ č. VII/2011 zo dňa 
29.11.2011  nadobúda účinnosť dňom 15.12.2011. 

 
 
 
 
 

 
PaedDr. Michal Biganič, v. r. 

primátor mesta 
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Príloha k VZN č. 29 

Návrh laureáta na udelenie 
 

CENY MESTA / CENY PRIMÁTORA MESTA* 1 
STARÁ ĽUBOVŇA 

 
N a v r h o v a n ý   l a u r e á t 
 
A.   j e d n o t l i v e c 
Meno a priezvisko:  __________________________________________ 
Dátum narodenia:  __________________________________________ 
Bydlisko:    __________________________________________ 
 
B.   k o l e k t í v 
Názov:    __________________________________________ 
Vedúci:    __________________________________________ 
Sídlo:     __________________________________________ 
 
O d ô v o d n e n i e   n á v r h u  : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
N á v r h   p r e d l o ž i l 
Meno a priezvisko:   __________________________________________ 
Bydlisko:   __________________________________________ 
Tel. kontakt:    __________________________________________ 
Podpis:    __________________ 
 
N á v r h   p r e v z a l   
Meno a priezvisko:   __________________________________________ 
Dátum:   __________________ 
Podpis:    __________________ 
_________________________________________________________________ 
*1 nehodiace sa preškrtnúť 
    vyplnené odovzdať na sekretariáte primátora mesta 


