
Všeobecne záväzné nariadenie �. 57/1999 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná �. 57/1999 oude�ovaní �estného 
ob�ianstva mesta Dobšiná, Ceny mesta Dobšiná a Verejného uznania. 

Mestské zastupite�stvo v Dobšinej na základe zákona Národnej rady SR �.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v plnom znení pod �. 481/1992 Zb. vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie : 

§ 1 

�estné ob�ianstvo mesta Dobšiná 

1. Osobám, ktoré sa zvláš� významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Dobšiná, 
alebo významne prispeli k zve�adeniu �udského poznania v oblasti kultúry, vedy, 
techniky a športu, môže Mestské zastupite�stvo v Dobšinej (�alej len MsZ) udeli� titul 
�ESTNÝ OB�AN MESTA DOBŠINÁ. 

2. Na udelenie �estného ob�ianstva môže by� navrhnutá každá bezúhonná osoba žijúca 
v Slovenskej republike alebo v zahrani�í, ak sp��a podmienky bodu 1.  

3. Návrhy na udelenie titulu �estný ob�an mesta Dobšiná môžu poda� :  
o primátor mesta  
o poslanci MsZ  
o obyvatelia mesta Dobšiná prostredníctvom poslancov MsZ. 

4. Návrhy na udelenie �estného ob�ianstva posudzuje 5-�lenná komisia, ktorú menuje 
primátor mesta po zvolení mestským zastupite�stvom.  

5. Mestské zastupite�stvo môže udelené �estné ob�ianstvo od�a�.  
6. O udelení �estného ob�ianstva mesta Dobšiná sa vydáva listina opatrená odtla�kom 

pe�ate mesta, ktorú podpisuje primátor. Sú�as�ou ceny mesta je plaketa mesta.  
o Ak sa držite�om stáva cudzí štátny príslušník, listina sa vyhotoví dvojjazy�ne 

tak, že jej druhé vyhotovenie je v jazyku poctenej osoby 
7. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom.  

o Ak sa držite�om stáva cudzí štátny príslušník, listina sa vyhotoví dvojjazy�ne 
tak, že jej druhé vyhotovenie je v jazyku poctenej osoby 

§ 2 

Cena mesta Dobšiná 

1. Osobám a kolektívom, ktoré dlhodobo výrazným spôsobom prispeli k rozvoju mesta 
a jeho propagácii doma alebo v zahrani�í môže MsZ udeli� CENU MESTA 
DOBŠINÁ. 

2. Návrhy na udelenie Ceny mesta Dobšiná môžu poda� :  
o primátor mesta  
o poslanci MsZ  
o obyvatelia mesta Dobšiná prostredníctvom poslancov MsZ. 

3. Návrhy na udelenie Ceny mesta Dobšiná posudzuje 5-�lenná komisia, ktorú menuje 
primátor mesta po zvolení mestským zastupite�stvom.  

4. Podmienky ude�ovania Ceny mesta Dobšiná upravuje Štatút ceny, ktorý je prílohou 
tohto VZN.  



5. Cena mesta Dobšiná je finan�ne dotovaná sumou 2.000,-Sk. Sú�as�ou ceny je plaketa 
mesta.  

6. O udelení Ceny mesta Dobšiná sa vydáva listina, opatrená odtla�kom pe�ate mesta, 
ktorú podpisuje primátor.  

7. Odovzdanie ceny mesta Dobšiná sa vykonáva slávnostným spôsobom na zasadnutí 
MsZ. Nosite� ceny sa zapíše do Pamätnej knihy mesta Dobšiná. 

§ 3 

Verejné uznanie 

1. Osobám, ktoré významne prispeli k rozvoju a propagácii mesta alebo jeho mestských 
�astí, môže primátor mesta udeli� ocenenie VEREJNÉ UZNANIE. 

2. Návrhy na udelenie ocenenia Verejné uznanie môžu poda� :  
o primátor mesta  
o poslanci MsZ  
o obyvatelia mesta prostredníctvom poslancov MsZ. 

3. Verejné uznanie ude�uje na zasadnutí MsZ slávnostným spôsobom primátor mesta 
pamätnou listinou. Ocenený sa zapíše do Pamätnej knihy mesta Dobšiná.  

4. Verejné uznanie je finan�ne dotované sumou do 500,-Sk. 

§ 4 

Závere�né ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupite�stvom 
v Dobšinej d�a 13.9.1999 uznesením �. 62 a nadobúda ú�innos� d�om 29.9.1999.  

2. Sú�as�ou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Štatút Ceny mesta Dobšiná. 

Ing. Ján V o z á r 
primátor mesta 
  

Š T A T Ú T 

ude�ovania Ceny mesta Dobšiná 

§ 1 

Cena mesta Dobšiná sa ude�uje na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dobšiná �. 
57/1999 : 

1. za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatili �udské poznanie, alebo významným 
spôsobom prispeli k �alšiemu rozvoju mesta a k jeho pozitívnemu obrazu doma i 
v zahrani�í. 

§ 2 

Cena mesta sa ude�uje : 



1. jednotlivcom  
2. kolektívom. 

§ 3 

Návrhy na udelenie Ceny mesta Dobšiná musia obsahova� : 

1. osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, dátum narodenia, povolanie, 
zamestnanie, národnos�),  

2. názov súboru �i kolektívu, mená všetkých jeho �lenov, vrátane vedúceho 
a zria�ovate�ov,  

3. podrobné zhodnotenie návrhu na udelenie Ceny mesta Dobšiná,  
4. stanovisko a odporú�ania komisie pre ude�ovanie Ceny mesta Dobšiná,  
5. stanovisko a odporú�anie mestskej rady. 

§ 4 

1. Cena mesta Dobšiná je finan�ne dotovaná sumou 2.000,-Sk. Sú�as�ou ceny je plaketa 
mesta Dobšiná.  

2. Sú�as�ou ceny je listina opatrená odtla�kom mestskej pe�ate a podpísaná primátorom 
mesta.  

3. Odovzdanie Ceny mesta Dobšiná sa vykonáva slávnostným spôsobom nazasadnutí 
MsZ.  

4. Nosite� ceny sa podpíše do Pamätnej knihy mesta Dobšiná.  
5. Cena mesta Dobšiná je je neprenosná. 

§ 5 

Kompletnú dokumentáciu o udelení Ceny mesta Dobšiná vedie a archivuje referát správy 
Mestského úradu v Dobšinej. 

§ 6 

Tento štatút je prílohou VZN �. 4/94 o ude�ovaní �estného ob�ianstva mesta Dobšiná, Ceny 
mesta Dobšiná a Verejného uznania a nadobúda ú�innos� poschválení VZN mestským 
zastupite�stvom d�om 29.9.1999. 

Schválené d�a 13.9.1999 uznesením Mestského zastupite�stva Dobšinej �. 62-13/IX-1999-
MsZ. 

Ing. Ján Vozár 
primátor mesta 
 


