
 

 

 

 

NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA 

Druh ocenenia: ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KEŽMAROK 

Možno udeliť: 

osobám (i cudzím štátnym príslušníkom), ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj 

zveľaďovania mesta Kežmarok, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo 

obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. 

Osobné údaje navrhovaného: 

Titul, meno, priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Povolanie - zamestnanie: 

Národnosť (cudzí štátny príslušník): 

Kontaktná adresa (telefón): 

Ocenenie udeliť pri príležitosti: 

- významnej návštevy (uviesť) 

- životnom jubileu - výročí (uviesť) 

- za bežný rok (pri úspešnej činnosti): 

Zdôvodnenie odporúčania: 

(Podrobne zdôvodniť akým významným spôsobom sa zaslúžil navrhovaný o mesto Kežmarok, výpočet 

dosiahnutých úspechov, získané významné ocenenia doma i v zahraničí.) 

Navrhovateľ: (len primátor alebo poslanec MZ) 

(Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) 

Dátum: 

Podpis: 

 

 

Návrhy prosíme zasielať s označením Návrh na ocenenie mesta Kežmarok na jednu z uvedených 

možností: 

1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 

2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 

3. osobne do podateľne mestského úradu

mailto:podatelna@kezmarok.sk


 

 

 

 

NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA 

Druh ocenenia: CENA MESTA KEŽMAROK 

Možno udeliť jednotlivcom alebo kolektívom, 

- za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, 

- za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 

mesta a jeho propagáciu doma a v zahraničí, 

- za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov. 

Osobné údaje navrhovaného: 

Titul, meno, priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Názov súboru - kolektívu: 

Vedúci súboru: 

Zriaďovateľ: 

Kontaktná adresa, telefón: 

Ocenenie udeliť: 

- pri životnom jubileu - výročí (uviesť): 

- pri významnej návšteve (uviesť): 

- za bežný rok (pri úspešnej činnosti - úspechu): 

Zdôvodnenie odporúčania: 

(Aké tvorivé výkony alebo umelecké úspechy navrhovaný dosiahol, akým významným spôsobom 

prispel k propagácii, reprezentácii a rozvoju mesta Kežmarok doma i v zahraničí) 

Navrhovateľ: (primátor, poslanec MZ, občan mesta) 

(Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) 

Dátum: 

     Podpis: 

Návrhy prosíme zasielať s označením Návrh na ocenenie mesta Kežmarok na jednu z uvedených 

možností: 

1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 

2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 

3. osobne do podateľne mestského úradu 
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