
Zápisnica
zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  28.04.2019
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 
 

1. Otvorenie
 
Primátor mesta v zmysle § 12, ods.  1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

a v znení neskorších predpisov zvolal slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 
Po zaznení štátnej hymny a hymny EÚ slávnostné zasadnutie mestského

zastupiteľstva otvoril primátor mesta Csaba Orosz, ktorý privítal všetkých prítomných
a zaželal príjemné nedeľné popoludnie.

V roku 2015 mestské zastupiteľstvo prijalo obnovený Štatút mesta, na základe ktorého
samospráva vždy v mesiaci apríl udelí navrhovaným a zastupiteľstvom schváleným laureátom
mestské ocenenia. Tieto ocenenia sa udeľujú pri príležitosti, že v apríli roku 1405 kráľ Žigmund
Luxemburský udelil Šamorínu výsady slobodného kráľovského mesta.

 
Primátor mesta uviedol, že tohtoročné ocenia schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom

zasadnutí dňa 11.04.2019, a to
Uznesením č. 4/2019/VIII.     – udelenie ceny  PRO URBE
Uznesením č.4/2019/IX.   – udelenie osobitnej ceny mesta Šamorín PRO CULTURA,

PRO HUMANA, PRO HONORIS, PRO CIVIS a PRO FUTURA
Uznesením č. 4/2019/X.      – udelenie Ceny primátora
Priebehom slávnostného zasadnutia MsZ sprevádzali Inka Galbáčová a János Hushegyi,

ktorí pri odovzdávaní jednotlivých cien prečítali laudácie.
 
Medzi odovzdaním jednotlivých cien vystúpili so svojimi kultúrnymi príspevkami komorný

súbor Harmonia Classica, Erik Turtev a hudobná skupina Varkocs, detský folklórny súbor
Prvosienka, klavír Villő Varga, spev Ivana Gaálová detský folklórny súbor CSALI,.

 
 

2. Odovzdanie Ceny primátora mesta
 

Primátor mesta pri príležitosti Dňa Mesta udelil Cenu primátora mesta Komornému
súboru HARMONIA CLASSICA za vynikajúcu prácu v oblasti umení a za propagáciu kultúry
mesta doma i v zahraničí.

Cenu odovzdali primátor mesta, zástupca primátora mesta
 

3. Odovzdanie Osobitných cien mesta
 

3.1            PRO HUMANA
 
Cenu PRO HUMANA prevzal pán MUDr. Ján Kiss za celoživotnú, záslužnú prácu

v oblasti zdravotnej a sociálnej.
Cenu menovanému odovzdali primátor mesta, zástupca primátora mesta a Ing. Edit

Bauer, predsedkyňa komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej.
 
 
3.2            PRO HONORIS



 
Cenu PRO HONORIS prevzal pán Géza Vass za výchovu talentov a dlhoročnú

významnú prácu v oblasti rozvoja športu mesta.
Cenu menovanému odovzdali primátor mesta a zástupca primátora mesta a Ing. Tibor

Duducz, predseda komisie športu a mládeže.
 
 
3.3            PRO CIVIS

 
Cenu PRO CIVIS bola udelená pánovi Jánosovi Hideghétymu, in memoriam za jeho

dlhoročnú, obetavú prácu vykonávanú pre rímskokatolícku cirkev.
Cenu prevzala manželka a dcéry z rúk primátora mesta, zástupcu primátora mesta a Ing.

Imricha Tótha, predsedu komisie finančnej a správy majetku mesta.
 
 
 
3.4            PRO FUTURA
 
Cenu PRO FUTURA prevzala pani Cecília Culka za dlhodobú, záslužnú prácu pri

výchove a vzdelávaní mladej generácie.
Cenu menovanej odovzdali primátor mesta, zástupca primátora mesta a poslanec Mgr.

Domsitz Márton, predseda komisie životného prostredia.
 
 
3.5            PRO CULTURA
 
Cenu PRO CULTURA prevzal pán Ferenc Keszeli za viacročnú, obzvlášť významnú

prácu v oblasti kultúry.
Cenu menovaným odovzdali primátor mesta, zástupca primátora mesta a PaedDr. Peter

Varju, predseda komisie kultúry.
 
 
 
 
 

 
 

4. Odovzdanie Cien PRO URBE
 
Ceny PRO URBE boli udelené dvom oceneným. Ceny odovzdali primátor mesta so

zástupcom primátora mesta a Ing. Edit Bauer, predsedkyňa komisie bytovej, sociálnej
a zdravotníckej.

Prvým oceneným bol pán Tibor Andrásy, za viacročnú, obzvlášť významnú prácu
v oblasti kultúry.

Druhým oceneným bol Lajos Bálint, za jeho tvorivé a významné výsledky vedeckej,
publicistickej a pedagogickej činnosti.

 
 

5. Záver
 
Program slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Primátor mesta

poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval ich na občerstvenie, ktoré bolo pripravené na
poschodí vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku.

 
 



 
 
 

 
Ing. Ervin Sármány                                                                                                                Csaba
Orosz
  prednosta MsÚ                                                                                                                primátor
mesta

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zapísala: Iveta Virághová
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