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Materiál na rokovanie 

4. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 11.4.2019 

  

Návrh 

na udelenie ceny PRO URBE 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta  

Vypracoval: Referát kultúry a športu MsÚ  

Dôvodová správa: 

Podľa Čl. 45, Štatútu mesta Šamorín  cena PRO URBE sa udeľuje za: 

a) vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a 

športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, 

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov. 

Návrhy na udelenie ceny PRO URBE môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať 

poslanci, primátor, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie a občania 

mesta. Návrhy musia byť riadne  odôvodnené. Cenu PRO URBE tvorí plaketa s erbom 

mesta a peňažná odmena vo výške 500 eur. K cene PRO URBE sa vydáva potvrdenie o jej 

udelení, v ktorom je uvedené meno, priezvisko a adresa laureáta, dátum udelenia, pečiatka 

mesta a podpis primátora mesta. Cenu PRO URBE  slávnostne odovzdáva  laureátom 

primátor mesta na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín.  

Cena PRO URBE sa  môže udeľovať  ročne najviac  jedenkrát, pričom počet fyzických 

osôb nie je obmedzený. Opätovne sa cena PRO URBE môže udeľovať tým istým osobám 

najskôr raz za štyri roky. 

O udelení ceny PRO URBE rozhoduje Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín 3/5 

väčšinou všetkých  poslancov. 

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.4.2019 po prerokovaní 

návrhu na udelenie ceny PRO URBE  

a) S c h v a ľ u j e  

podľa  článku  45  Štatútu mesta Šamorín udelenie ceny PRO URBE  

- Andrássy Tibor, za celoživotnú významnú tvorivú prácu v oblasti výtvarného 

umenia, 

- PhDr. Bálint Lajos CSc, za vynikajúcu tvorivú vedeckú, publikačnú 

a pedagogickú činnosť,   
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b) K o n š t a t u j e 

že schválené ceny PRO URBE budú  laureátom odovzdané na mimoriadnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade s článkom 45 ods. 4) Štatútu mesta 

Šamorín. 
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Návrh na udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín 

PRO CULTURA,  PRO HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS a 

PRO FUTURA 

 
 

 

Predkladá :  Csaba Orosz, primátor mesta 

 

Spravodajca:  Referát kultúry a športu MsÚ   

 

Vypracoval:  Referát kultúry a športu MsÚ   

 

Prerokovala: - komisia kultúry pri MsZ dňa 20.03.2019 s odporúčaním na   

   schválenie ceny PRO CULTURA, 

- komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ s odporúčaním na 

schválenie ceny PRO HUMANA  

- komisia školstva pri MsZ dňa 13.03.2019 s odporúčaním na 

schválenie ceny PRO FUTURA 

- komisia športu a mládeže pri MsZ dňa 27.03.2019 s odporúčaním 

na schválenie ceny PRO HONORIS 

- komisia finančná a správy majetku mesta pri MsZ dňa 03.04.2019 s 

odporúčaním na schválenie ceny PRO CIVIS 

     

 

Dôvodová správa: 

 

Podľa ČL. 46, Štatútu mesta Šamorín  osobitné  ceny mesta  pozostávajú z cien: 

• PRO CULTURA, 

• PRO HUMANA, 

• PRO CIVIS, 

• PRO HONORIS, 

• PRO FUTURA (ďalej len „cena“). 

Cenu udeľuje mesto jedenkrát ročne na základe návrhov primátora mesta, poslancov, 

občianskych združení, spolkov, inštitúcií a občanov. Návrhy zhromažďuje a hodnotí 

príslušná komisia mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisia MsZ"), ktorá predkladá 

konečný návrh Mestskému zastupiteľstvu mesta Šamorín. Návrhy  musia byť zdôvodnené. 

Cena môže byť udelená len osobe, ktorá má priamu väzbu k mestu Šamorín. Cena pozostáva 

z malého umeleckého predmetu a listiny opatrenej s erbom mesta a názvom ocenenia,  ako aj 

z finančnej odmeny vo výške 300 eur. O udelení ceny rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 

mesta Šamorín 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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 Cenu odovzdáva laureátom primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo môže každý rok udeliť najviac dve z každého druhu 

osobitných cien, pričom počet ocenených sa určuje maximálne na 10 osôb ročne. 

 

 

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa 11.4.2019 

prerokovalo Návrh na udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín PRO CULTURA, PRO 

HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS a PRO FUTURA 

 

A/  K o n š t a t u j e  

 

že schválené osobitné ceny mesta laureátom budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Šamoríne v súlade s článkom 46 ods. 5) Štatútu mesta 

Šamorín. 

 

B/  S c h v a ľ u j e  

 

podľa  článku 46 Štatútu mesta Šamorín udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín: 

 

• PRO CULTURA  - Ferenc Keszeli, za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu v 

oblasti kultúry, 

 

• PRO HUMANA  - MUDr.Ján Kiss, za celoživotnú prácu v oblasti zdravotnej a  

sociálnej, 

 

• PRO HONORIS  - Géza Vass, za výchovu talentov a dlhoročnú významnú prácu 

v oblasti rozvoja športu mesta, 

 

• PRO CIVIS   - János Hideghéty, in memoriam, za dlhoročnú, obetavú prácu 

vykonávanú pre rímskokatolícku cirkev,    

 

• PRO FUTURA  - PaedDr.Cecília Culka, za  dlhodobú záslužnú prácu pri 

výchove mladej generácie. 
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4. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 11.4.2019 

  

Návrh 

na udelenie ceny primátora mesta  

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta  

Vypracoval: Referát kultúry a športu MsÚ  

Dôvodová správa: 

Podľa Čl. 52 Štatútu mesta Šamorín Cenu primátora mesta udeľuje primátor občanom 

mesta za úspešnú a záslužnú prácu - činnosť v prospech mesta. O udelení  rozhoduje 

primátor na návrh poslancov a občanov mesta. 

Cenu primátora  mesta tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli mestské zastupiteľstvo a 

listina s nápisom "Cena primátora" opatrená erbom mesta, odtlačkom pečate mesta a 

podpisom primátora. 

Cena primátora sa udeľuje pri významných príležitostiach.  

 

 

Návrh uznesenia:  Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.4.2019 po 

prerokovaní návrhu na udelenie ceny primátora mesta 

 

a) V z a l o   na   v e d o m i e  
podľa  článku 52 Štatútu mesta Šamorín rozhodnutie primátora o udelení ceny 

primátora: 

- Komorný súbor Harmonia Classica  

b) S c h v a ľ u j e  

vecný dar v hodnote .....................-eur 

 

c) K o n š t a t u j e, 

že schválená  cena primátora mesta bude odovzdaná na slávnostnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Šamoríne. 


