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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje:  

 

1. Členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Zvolenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina vyplýva zo znenia Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina, ktorého účelom je určiť podmienky 

udelenia, prípadne odňatia ocenení mesta Žilina a upravenie s tým súvisiacich náležitostí. 

Dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny, pretože členstvo v komisii pre udeľovanie ocenení 

je bez nároku na odmenu.  

Komisia sociálna a bytová odporučila doplniť k menám neposlancov ich profesiu. Mestská rada 

následne schválila materiál bez výhrad. 

 

 

 

MATERIÁL 

 

Podľa čl. 12 ods. 3) bod b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2016 o udeľovaní ocenení 

mesta Žilina nominácie na udelenie ocenení posudzuje: 

b) komisia pre udeľovanie ocenení, zvolená mestským zastupiteľstvom. Komisiu 

zvyčajne vedie primátor mesta alebo ním poverená osoba, okrem predsedajúceho sú 

členmi komisie maximálne 5 poslanci mestského zastupiteľstva (zvyčajne členovia 

Komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja pri mestskom 

zastupiteľstve) a maximálne 5 neposlanci (zvyčajne vážení občania Žiliny zastupujúci 

komunity pôsobiace na území mesta). Komisia pripraví návrh na udelenie ocenení 

mesta. 

 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme nasledujúci zoznam členov komisie pre udeľovanie 

ocenení.  

 

Zoznam členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina 

 
Predsedajúci člen komisie:  

 Ing. Patrik Groma 

 

 



  

 

Členovia komisie (poslanci): 

 Mgr. Branislav Delinčák 

 Mgr. Peter Fiabáne 

 Jozef Juriš 

 Ing. Ján Ničík 

 Mgr. Anton Trnovec 

 

Členovia komisie (neposlanci): 

 prof. Ing. Milan Dado, PhD, dekan Elektrotechnickej fakulty, bývalý rektor Žilinskej 

univerzity, držiteľ ocenenia Čestné občianstvo mesta Žilina (2013) 

 Ľudmila Mlichová – umelecká kníhviazačka, držiteľka ocenenia Cena mesta Žilina 

(2009)  

 Ing. Milena Prekopová – riaditeľka Nadácie POLIS, držiteľka ocenenia  Uznanie za 

zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina (2013) 

 Ing. Michal Staňo – predseda Olympijského klubu Žilina 

 Mgr. Peter Štanský – historik, bývalý riaditeľ pobočky Štátneho archívu v Žiline, držiteľ 

ocenenia Čestné občianstvo mesta Žilina (2012)  

 


