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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline



	zrušuje 
Uznesenie MZ č. 104/2011 zo dňa 19.09.2011 k Osobnostiam mesta Žilina – ocenenie v bode II.:


predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline zoznam všetkých ľudí, ktorí boli od roku 1900 ocenení rôznymi cenami Mesta Žilina (čestné občianstvo Mesta Žilina, Cena primátora mesta, Cena Mesta Žilina, verejné uznania za zásluhy a pod.) aj s uvedením názvu príslušného ocenenia a roku udelenia ocenenia pri mene oceneného, a to na posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto roku 







dôvodová správa

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104/2011, bod II. zo dňa 19.09.2011 k Osobnostiam mesta Žilina - ocenenie Mestské zastupiteľstvo v Žiline uložilo prednostovi Mestského úradu v Žiline:

predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline zoznam všetkých ľudí, ktorí boli od roku 1900 ocenení rôznymi cenami Mesta Žilina (čestné občianstvo Mesta Žilina, Cena primátora mesta, Cena Mesta Žilina, verejné uznania za zásluhy a pod.) aj s uvedením názvu príslušného ocenenia a roku udelenia ocenenia pri mene oceneného, a to na posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto roku 
Mestský úrad v Žiline si vo veci vyžiadal stanovisko riaditeľa Štátneho archívu v Bytči- pobočka Žilina Mgr. Petra Štanského. Podľa tohto stanoviska existuje zoznam osobností ocenených rôznymi cenami Mesta Žilina od roku 1990 a nie je problém skompletizovať ho do roku 2011. Od roku 1900 do roku 1990 takýto zoznam nie je urobený  a môže sa urobiť len na základe štúdia zápisníc mesta od roku 1900. V Štátnom archíve v Bytči- pobočka Žilina sa nachádzajú zápisnice mestského zastupiteľstva z rokov 1900 – 2006, administratívne písomnosti a mestské kroniky. Archívne dokumenty z rokov 1900-1918 sú písané v maďarskom jazyku. K zápisniciam nie sú robené indexy – registre. Mgr. Štanský odhaduje štúdium uvedených archívnych dokumentov pri plnom osemhodinovom úväzku na niekoľko mesiacov. Splnenie uznesenia by z uvedených dôvodov bolo časovo a finančne náročné.



