TE-1802/2018

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa:
k bodu rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselı-testület
-i ülése
Tárgysorozatának pontjához

Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe
Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
Predkladá - Elıterjeszti:
Mgr. János Bajkai
vedúci OŠKaŠ
Fıosztályvezetı

Prejednané - Megtárgyalta:
Komisia školstva, kultúry a mládeže dňa:05.03.2018
Iskola-, Kulturális és Ifjúságügyi Bizottság: 2018.03.05.

Radou MZ dňa : 14.03.2018
A VKT Tanácsa: 2018.03.14.

Materiál obsahuje – Az anyag tartalmazza:
1. Návrh na uznesenie – Határozati javaslat
2. Prílohu: Návrhy na udelenie ceny Pro Urbe

TE-1802/2018
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno
V zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárna o udelení Ceny Mesta Komárno rozhoduje mestské
zastupiteľstvo po prerokovaní v odborných komisiách a v mestskej rade na základe návrhu
predloženého do 28. februára roku, v ktorom sa má o udelení rozhodnúť.
Návrh na udelenie ceny Pro Urbe (Cena Mesta Komárno) k uvedenému dátumu predložili
Mestu Komárno:
- Andruskó Imre pre Študentský divadelný súbor GIMISZ,
- Skupina Komárňanských Nezávislých Poslancov pre PaedDr. Štefan Bende,

Stanovisko úradu: predkladá návrhy predkladateľov na rokovanie.
1. Návrh na udelenie ceny Pro Urbe (Cena Mesta Komárno) pre
Študentský divadelný súbor GIMISZ
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 05.03.2018: odporúčala udeliť
Cenu Mesta Komárno (Pro Urbe)
Pomer hlasovania: 5 – 0 – 0 (nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie)
Stanovisko rady zo dňa: 14.03.2018: odporúčala udeliť Cenu Mesta Komárno (Pro Urbe)
Pomer hlasovania: 6 – 0 – 0 – 1

Návrh na uznesenie
k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2018 pre
Študentský divadelný súbor GIMISZ
Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Komárne.
Termín: 26. apríla 2018

2. Návrh na udelenie ceny Pro Urbe (Cena Mesta Komárno) pre
PaedDr. Štefan Bende
Stanovisko Komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 05.03.2018: odporúčala udeliť
Cenu Mesta Komárno (Pro Urbe)
Pomer hlasovania: 5 – 0 – 0 (nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie)
Stanovisko rady zo dňa: 14.03.2018: odporúčala udeliť Cenu Mesta Komárno (Pro Urbe)
Pomer hlasovania: 6 – 0 – 0 – 1

Návrh na uznesenie
k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
udelenie Ceny Mesta Komárno v zmysle § 40 Štatútu Mesta Komárno v roku 2018 pre
PaedDr. Štefan Bende,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
pripraviť odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Komárne.
Termín: 26. apríla 2018

návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy Mesta Komárna, ktorú vedie mestský úrad
v jazyku slovenskom a v maďarskom.
5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské zastupiteľstvo
upraviť všeobecne záväzným nariadením.
§ 40
Cena Mesta Komárna
PRO URBE
1. Cenu Mesta Komárna udeľuje mestské zastupiteľstvo za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
2. O udelení ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v odborných
komisiách a v mestskej rade. Udelenie ceny mesta môže navrhnúť primátor, poslanci, ako aj
občania mesta. Písomný návrh s odôvodnením možno predložiť do 28. februára v roku, v
ktorom sa má o udelení rozhodnúť.
3. Cenu Mesta Komárna tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 670 eur. K cene
mesta sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa,
dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.
4. Cenu Mesta Komárna slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta každoročne
spravidla pri príležitosti konania Komárňanských dní.
5. Cena Mesta Komárna sa môže udeliť ročne najviac dvom laureátom.
6. Cena Mesta Komárna sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však
po uplynutí 5 rokov.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto
prípade sa cena môže odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
§ 41
Cena primátora Mesta Komárna
1. Cenu primátora udeľuje primátor za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
2. Cenu primátora Mesta Komárna tvorí vecný dar. Na vecnom dare je uvedený nápis:
"Cena primátora Mesta Komárna - Komárom polgármesterének díja",
a rok udelenia ceny.
3. Cena primátora sa môže udeliť ročne najviac 10 laureátom. Cenu odovzdá primátor mesta
spravidla pri príležitosti konania Komárňanských dní.
4. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe Mesta Komárna, vedenej mestským úradom, ktorá má
obsahovať mená a údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre
ktoré boli jednotlivým laureátom udelené.
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