Štatút
udeľovania verejných ocenení mesta Lipany
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch v zmysle §11 ods. 4/ písm. l, zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijalo tento štatút udeľovania
verejných ocenení mesta Lipany.
I. Úvodné ustanovenie
Mesto Lipany môže udeliť tieto verejné ocenenia:
a) Čestné občianstvo mesta Lipany,
b) Cenu mesta Lipany,
c) Cenu primátora mesta Lipany,
d) Iné ocenenia.
II. Čestné občianstvo mesta Lipany
1. Najvyšším verejným ocenením mesta pre fyzické osoby je udelenie
Čestného občianstva mesta Lipany.
2. Čestné občianstvo sa udeľuje osobám za mimoriadne tvorivé výkony a
významné
výsledky
vedeckej,
technickej,
umeleckej,
publicistickej
a
verejnoprospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa významným spôsobom pričinili o
hospodársky, kultúrny, spoločenský a humanitný rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí, za záchranu ľudských životov a majetku mesta.
3. O udelení Čestného občianstva mesta Lipany rozhoduje mestské
zastupiteľstvo na návrh poslancov alebo primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. Oceneným osobám sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku
pocteného.
5. Ceremoniál odovzdania ocenenia poctenému kandidátovi sa vykoná na
slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, pri príležitosti významnej
spoločenskej udalosti alebo životného jubilea ocenenej osoby. Udelenie Čestného
občianstva mesta Lipany je spojené s odovzdaním plakety a zápisom do kroniky
mesta. Cenu odovzdáva primátor mesta.
6. Čestné občianstvo mesta sa môže udeliť ocenenému aj po jeho smrti – in
memoriam. V tomto prípade sa ocenenie odovzdáva spravidla rodinným
príslušníkom pocteného.
III. Cena mesta Lipany
1. Druhým najvyšším verejným ocenením mesta je Cena mesta Lipany.
2. Ocenenie sa udeľuje právnickým a fyzickým osobám za vynikajúce tvorivé
výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a
verejno-prospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa veľkou mierou pričinili o

hospodársky, kultúrny, spoločenský a humanitný rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí, za záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
3. O udelení Ceny mesta Lipany rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh
poslancov alebo primátora väčšinou všetkých poslancov.
4. Oceneným osobám sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku
pocteného.
5. Ceremoniál odovzdania ocenenia sa vykoná na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, pri príležitosti významnej spoločenskej udalosti alebo
životného jubilea ocenenej osoby. Cenu odovzdáva primátor mesta alebo poverený
poslanec mestského zastupiteľstva.
6. Cena mesta Lipany sa môže udeliť ocenenému aj po jeho smrti – in
memoriam. V tomto prípade sa ocenenie odovzdáva spravidla rodinným
príslušníkom pocteného.
IV. Cena primátora mesta Lipany
1. Cenu primátora mesta Lipany udeľuje primátor občanom mesta za
dlhoročnú úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, jeho vynikajúcu
reprezentáciu, obetavý čin, za mimoriadnu humánnu a finančnú pomoc mestu alebo
jeho obyvateľom.
2. Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta podáva primátor. Návrh
ocenenia je prerokovaný v Rade mesta Lipany.
3. Cena primátora mesta sa odovzdáva oceneným osobám na zasadaní
zastupiteľstva alebo pri slávnostiach. Ocenenie je spojené s odovzdaním listiny a
s vecným darom.
V. Iné ocenenia
1. Primátor mesta z vlastného podnetu alebo na návrh poslancov môže udeliť
Ďakovný list, vecný dar alebo odmenu. Tieto ocenenia sa udeľujú obyvateľom mesta,
kolektívom, skupinám prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch
samosprávy, za významný podiel na rozvoji mesta, priateľstva a spolupráce, za
humanitnú a kultúrnu činnosť, ako i za vzornú reprezentáciu mesta a jeho inštitúcií.
2. Ďakovné listy, vecné dary alebo odmeny sa udeľujú pri slávnostných
príležitostiach. Pocteným osobám alebo kolektívom ich odovzdáva primátor mesta
alebo ním poverený zástupca.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Evidencia ocenených Čestným občianstvom, Cenou mesta Lipany a Cenou
primátora mesta sa vedie na sekretariáte mestského úradu. Evidencia obsahuje
mená ocenených, prípadne názov právnickej osoby, inštitúcie, skupiny alebo

kolektívu, dátum udelenia ceny, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré bola cena
jednotlivým osobám udelená.
2. Štatút udeľovania verejných ocenení mesta Lipany bol prerokovaný a
schválený na XIV. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa
28.06.2012 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
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