MESTO BREZNO–MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
Komisia komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení
Nám. gen. M. R- Štefánika 1, 977 01 Brezno
Č. sp.: 2015/5768 - 01

ZÁPIS č. 01/2015
z pracovného zasadnutia komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení, ktoré sa konalo 14.
októbra 2015 v zasadačke MsÚ Brezno – Nám. gen. M. Štefánika 2
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Sekretárka komisie: PhDr. Ingrid Poliaková, MsÚ Brezno
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu komisie
3. Diskusia
4. Záver

K bodu 1/
Otvorenie
V úvode sekretárka komisie ospravedlnila z neúčasti primátora mesta. Ďalej prítomných členov
komisie informovala o výzve na predkladanie návrhov na udelenie ocenení za rok 2015 a o termínoch
s tým súvisiacich. Uzávierka predkladania nominácií je stanovená na 26.10.2015.
Ku dňu zasadnutia komisie boli doručené tieto návrhy na udelenie ocenení za rok 2015:
Cena mesta Brezna
 Angela Černáková, bytom Brezno pri príležitosti životného jubilea
 MUDr. Anna Longauerová, bytom Brezno pri príležitosti životného jubilea
Čestný občan mesta Brezna – In Memoriam
 RNDr. Albín Klinec, CSc., rodák z Brezna pri príležitosti nedožitých 83 rokov
Čestný občan mesta Brezna
 Ing. arch. Rastislav Bero, rodák z Brezna

K bodu 2/
Voľba predsedu komisie
V zmysle Štatútu mesta Brezna komisia na svojom prvom zasadnutí zvolí spomedzi členov predsedu
komisie, s ktorým ďalej o činnosti komisie komunikuje sekretár komisie.
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Prítomní členovia všeobecným konsenzom navrhli za predsedu komisie poslankyňu MsZ Mgr. Evu
Skačanovú a následne ju jednomyseľne, počtom hlasov 7 zvolili do tejto funkcie.

K bodu 3/
Diskusia
Členovia komisie diskutovali predovšetkým o počte udelených ocenení Cena mesta a Čestný občan,
ktorých udelenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.
O cene primátora mesta rozhoduje primátor mesta a o svojom rozhodnutí informuje poslancov
mestského zastupiteľstva na zasadnutí MsZ. Podľa predložených nominácií komisia odporučí
primátorovi mesta, ktoré by mal akceptovať a ktoré neodporúča primátorovi udeliť.
O počte udelených ocenení bude komisia konkrétne diskutovať na najbližšom zasadnutí, kedy už budú
známe všetky nominácie.
Z diskusie pre sekretárku komisie vyplynuli nasledovné úlohy:
Komisia
Ukladá sekretárke komisie
1/ Elektronickou poštou doručiť členom komisie všetky nominácie na udelenie ocenení za rok 2015
Termín: priebežne
2/ Zvolať do týždňa od ukončenia predkladania návrhov na udelenie ocenení zasadnutie komisie.
Termín: v texte

K bodu 3/
Záver
Najbližší termín zasadnutia komisie určí predsedníčka komisie po termíne určenom na predkladanie
návrhov na udelenie ocenení. Na zasadnutie budú členovia komisie prizvaní elektronicky pozvánkou.
Predsedníčka komisie poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.

Mgr. Eva Skačanová
predsedníčka komisie

PhDr. Ingrid Poliaková
sekretár komisie
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