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Materiál na rokovanie 

30. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 14.4.2022 

  

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 14.4.2022 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: 

- Erich Procházka 

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. 
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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 23.03.2022 s odporúčaním na   

   schválenie ceny PRO CULTURA, 

- komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ dňa 05.04.2022  s 

odporúčaním na schválenie ceny PRO HUMANA  

- komisia školstva pri MsZ dňa 23.03.2022 s odporúčaním na 

schválenie ceny PRO FUTURA 

- komisia športu a mládeže pri MsZ dňa 28.03.2022 s odporúčaním na 

schválenie ceny PRO HONORIS 

- komisia finančná a správy majetku mesta pri MsZ dňa 04.04.2022 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 14.4.2022 

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  - Mihály Szamák, za dlhoročnú, významnú prácu v oblasti 

kultúry, výchovy a spoločenského života, 

 

• PRO HUMANA  -  Jana Fördös, za dlhoročnú humanitárnu prácu, 

 

• PRO HONORIS  - Tibor Linka, za reprezentáciu mesta a vynikajúci výkon 

v oblasti športu,  

 

• PRO CIVIS   -  József  Ürge, za dlhodobú záslužnú prácu v oblasti rozvoja 

mesta a za zveľaďovanie majetku mesta,  

 

• PRO FUTURA  - Erika Domsitzová, za  dlhoročnú prácu pri výchove mladej 

generácie, a záslužnú umeleckú činnosť. 

 

 

 

  

 

 


