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Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
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mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Návrh uznesenia miestneho zastupitel'stva: 
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Návrh uznesenia: 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

udel'uje Čestné občianstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pánovi David Nan-yang Lee 

pri príložitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v Slovenskej republike 

za jeho neutíchajúci priatel'ský záujem o život v Bratislave v Starom Meste, podporu 
spoločných projektov a vzájomného spoznávania sa a za jeho prínos v oblasti 
kultúrnej diplomacie. 



Dôvodová správa k návrhu udelenia čestného občianstva 

Uznesením miestneho zastupitel'stva mestskej časti č.33/2014 zo dňa 11.marca 
2014, bol prijatý Postup prí oceňovaní významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa 
zaslúžili o Staré Mesto. (ďalej len Postup) 

Článok II Postupu umožňuje mestskej časti Bratislava-Staré Mesto udeliť Čestné 
občianstvo a definuje podmienky, ktoré treba splniť: 

1. Článok II, bod 8 Postupu určuje oprávnené osoby, ktoré môžu takýto návrh 
podať. Tento bod bol naplnený, návrh dňa 2.4.2014 podala starostka MČ 
Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová. 

2. Článok II. bod 12 Postupu určuje, že návrh posúdi a odporučí výberová 
komisia, ktorú pre tento účel vymenuje starosta mestskej časti. 
Tento bod bol naplnený, starostka MČ Bratislava-Staré Mesto svojim 
rozhodnutím Č. 26/2014 zo dňa 2.4. menovala komisiu na posúdenie návrhov 
na udelenie čestného občianstva. Táto komisia sa stretla dňa 3.4. a 
odsúhlasila návrh na udelenie Čestného občianstva pánovi David Nan-yang 
Lee, občanovi Čínskej republiky (Taiwan). Zápis z komisie a prezenčná listina 
je priložená v prílohe. 

3. Čánok II. bod 10 Postupu určuje, že súčasťou návrhu je súhlas navrhovaného 
s nomináciou 
Tento bod je naplnený, prílohou materiálu je písomný súhas David Nan-yang 
Lee s nomináciou 

4. Článok II bod 5 Postupu určuje, že čestné občianstvo udel'uje zastupitel'stvo 
mestskej časti. Návrh je týmto materiálom do zastupitel'stva predložený na 
schválenie 

Životopis: 

David Nan-yang Lee sa narodil 4. decembra 1955 na Taiwane 
V roku 1980 získal magisterský titul v odbore medzinárodných vzťahov na Ohio 
University v USA. Pracoval na zahraničných diplomatických misiách v USA, bol 
hovorcom kancelárie prezidenta Čínskej republiky (Taiwan). Od roku 2008 oficiálne 
zastupoval Čínsku republiku v írsku a o dva roky neskôr, v roku 2010 sa stal vedúcim 
Taipeiskej reprezentačneju kancelárie v Slovenskej republike, ktorú viedol do roku 
2014. 

Charakteristika zásluh pre Slovenskú republiku a Bratislavu-Staré Mesto: 

Od svojho príchodu na Slovensku osobne podoproval medzi Čínskou republikou a 
Slovenskom čo najväčší rozvoj v oblasti obchodu, cestovného ruchu, vedeckú a 
akademickú spoluprácu aj kultúrnu výmenu. 
Vďaka aj jeho činnosti a podpore je Čínska republika (Taiwan) jedným znaväčších 
investorov na Slovensku, posilnil sa nie len obchod a výmena tovaru, ale najmä 
technologická spolupráca. 
Množstvo uzavretých dohôd medzi rôznymi spoločnosťami Slovenska a Čínskej 
republiky je tiež svedectvom jeho neutíchajúcej čínnosti. 



Zvláštnu a dôležitú časť činnosti pána Davida Nan-yang Lee bola jeho spolupráca a 
podpora našej mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Pán Lee si Staré Mesto 
doslova "adoptoval", cítil sa jako Staromešťan nie len tým, že Taipeiska 
reprezentačná kancelária má svoje sídlo len kúsok od miestneho úradu, ale svojim 
záujmom o staromestské veci verejné, kultúrne a spoločenské ďaleko presiahol 
obvyklý priemer zahraničného občana tu žijúceho či vyslanca inej krajiny. Dňa 
15.4.2014 pán Lee svoji misiu na Slovensku a v Bratislave žiaľ konči, veríme že 
nadviazané kontakty a priatel'stvá zostanú už doživotné. 

Podporené projekty: 

december 2010 
máj 2011 
máj 2011 
november 2011 
december 2011 
marec 2012 
máj 2012 
december 2012 
máj 2013 
august 2013 
september 2013 
december 2013 

inštalácia wi-fi hotpostov na Vajanského nábreží 
letná čitáreň Staromestskej knižnice v Medickej záhrade 
inštalácia wi-fi hotspotou 
Dizajn víkend v Pisztoryho paláci 
ľadová plocha (klzisko) Hviezdoslavovo námestie 
pitná fontánka Vajanského nábrežie 
Majáles - podpora prevádzky Propelera 
ľadová plocha (klzisko) Hviezdoslavovom námestí 
Majáles - podpora prevádzky Propelera 
detské ihrisko Slubekova záhrada 
Dobrý trh 
ľadová plocha (klzisko) Hviezdoslavovom námestí 

Návrh textu na listine o čestnom občianstve : 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto udel'uje 
pánovi David Nan-yang Lee 

čestné občianstvo 

za jeho neutíchajúci priatel'ský záujem o život v Bratislave v Starom Meste, podporu 
spoločných projektov a vzájomného spoznávania sa a za jeho prínos v oblasti 
kultúrnej diplomacie. 



Zápisnica : 

Zo stretnutia Komisie na posúdenie návrhov na udelenie čestného občianstva 
zo dňa dňa 3.4.2014 

Prítomní: podl'a prezenčnej listiny 

Program: 

1. Návrh na udelenie Čestného občianstva pánovi David Nan-yang Lee, 
občanovi Čínskej republiky (Taiwan) 

Uznesenie: 

Komisa odporúča udelenie Čestného občianstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto pánovi David Nan-yang Lee, občanovi Čínskej republiky (Taiwan) 

Hlasovanie: 

Za : 5 , Proti: O , Zdržal sa O 

V Bratislave 3.4.2014 

Zapísal: Ernest Huska, člen komisie 

a odsúhlasila návrh na udelenie Čestného občíanstva pánovi David Nan-yang 
Lee, občanovi Čínskej republiky (Taiwan). Zápis z komisie a prezenčná listina 
je priložená v prílohe. 



Komisia na posúdenie návrhov na udelenie čestného občianstva 

Členovia komisie: 

Ing. Pavol Baxa 

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 

Mgr. K~il Homor [:':-It(6:trt~r::.._---
Ing. Ivan Stefanec PhD., MBA 

Ing. Ernest Húska 

Prítomná: 

PhDr. Tatiana Rosová j. ( 

Bratislava 3. apríl 2014 



Súhlas s nomináciou na udelenie čestného občianstva 

Dolupodpísaný David Nan-yang Lee súhlasim so svojou nomináciou na 
udelenie čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

V Bratislave 31.3.2014 

" ... --


