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Materiál na rokovanie 

30. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 14.04.2022 

  

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, tajným hlasovaním. 

Navrhované osoby: 

- Híd Vegyes Kar 

- Doc. Ing.Pavel Élesztős CSs 

- Robert Jurányi 

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 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 ..... 

 

b) K o n š t a t u j e 
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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. 


