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Zápisnica č. 31 
zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šamoríne dňa  08.05.2022 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 

 

1. Otvorenie 
 
Po zaznení štátnej hymny a hymny EÚ, slávnostné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva otvorili a viedli celý program Inka Galbáčová a János Hushegyi, ktorý 
privítali všetkých prítomných, ako aj delegáciu z Gyergyószentmiklós (RO), 
Mosonmagyaróvár (HU), Győrsövényház (HU) a Uherský Brod (CR). 

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. 

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.  

Tohtoročné ocenia schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 
14.04.2022, a to: 

- Uznesením č. 30/2022/XIX.      – udelenie Ceny primátora mesta 
- Uznesením č. 30/2022/XXI.      – udelenie Ceny PRO URBE 
- Uznesením č. 30/2022/XX.       – udelenie Osobitnej ceny mesta Šamorín. 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Uherský Brod a Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Šamorín v záujme prehĺbenia vzťahov a povýšenia spolupráce medzi našimi 

mestami na oficiálnu úroveň, priateľstvo medzi mestom Uherský Brod a mestom 

Šamorín slávnostne vyhlasujeme za  

PARTNERSTVO MIEST. 

V záujme uskutočnenia našich spoločných cieľov chceme rozšíriť  udržiavať 

naše vzťahy predovšetkým v oblasti školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu, 

mestskej politiky a spolupráce dobrovoľných hasičských zborov, vychádzajúc z 

presvedčenia, že silné vzťahy vytvorené v uvedených oblastiach sa môžu ďalej 

rozvíjať a slúžiť záujmom našich miest a ich obyvateľov. 

 
Zmluva bola schválená Zastupiteľstvom mesta Uherský Brod dňa 24.02.2020 

pod č. uznesenia 242/Z10/20 a Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne dňa 

25.06.2020 uznesením č. 15/2020/XV. 

 
Po úvode prečítal svoj prejav primátor Mesta Šamorín Csaba Orosz, 

v slovenskom aj maďarskom jazyku, a pozval na pódium aj starostu Uherského 
Brodu, pána Ferdinanda Kubánika a pristúpili k slávnostnému podpisu Zmlúv 
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o partnerstve. Viceprimátori, Petr Vrána a Gábor Veres prečítali sľub primátorov 
miest.  

Po slávnostnom akte podpísania zmlúv, sa všetci usadili na svoje miesta 
a začal sa kultúrny program v rámci Dňa mesta. Ako prvý vystúpili Harmonia 
Classica a po nich prišiel na rad odovzdávanie cien. 

 

Medzi odovzdaním jednotlivých cien ďalej vystúpili so svojimi kultúrnymi príspevkami 

folklórny súbor CSALLÓ, Németh Imre – Inka Galbáčová – Erich „Boboš“ Procházka, 

Kovác Barbara a Varga Zsombor – klavír a v neposlednom rade zmiešaný zbor 

HÍD. 

 

2. Odovzdanie Ceny primátora mesta 
 

Primátor mesta pri príležitosti Dňa Mesta udelil Cenu primátora mesta 
jednému laureátovi. 

Oceneným bol pán Erich „Boboš“ Procházka za dlhoročnú, záslužnú prácu 
v oblasti kultúry. Cenu menovanému odovzdali primátor mesta a Ing. Edit Bauer, 
predsedkyňa komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej. 

  
 
 

3. Odovzdanie Osobitných cien mesta 
 

3.1 PRO HUMANA 
 
Cenu PRO HUMANA prevzal pán Ján Hevera za dlhoročnú, záslužnú prácu 

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

a Ing. Edit Bauer, predsedkyňa komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. 
 
 
 

3.2 PRO HONORIS 
 
Cenu PRO HONORIS prevzal pán Tibor Linka za výchovu talentov 

a dlhoročnú významnú prácu v oblasti rozvoja športu mesta. 
Cenu menovanému odovzdali primátor mesta a poslanec Tibor Duducz, 

predseda komisie pre šport. 
 
 
 

3.3 PRO CULTURA 
 

Cena PRO CULTURA bola udelená pre pána Mihálya Szamáka, za viacročnú,  
významnú  prácu v oblasti kultúry. 

Cenu prevzala dcéra Zsuzsanna Szamák z rúk primátora mesta a poslanca 
Péter Varju, predsedu komisie pre kultúru. 
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3.4 PRO CIVIS 
 

Cenu PRO CIVIS prevzal pán József Ürge  za dlhodobú záslužnú prácu 

v oblasti výchovy, za činnosť vo verejnom záujme a za rozvíjanie kultúrnych hodnôt v 

meste. 

Cenu menovanému odovzdali primátor mesta a poslanec Imrich Tóth, 
predseda finančnej komisie 

 
 

3.5 PRO FUTURA 
 
Cenu PRO FUTURA prevzala pani Erika Domsitzová za dlhodobú, záslužnú 

prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. 
Cenu menovanej odovzdali primátor mesta a zástupca primátora mesta 

a PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva. 
 
 
 

4. Odovzdanie Cien PRO URBE 
 
Ceny PRO URBE boli udelené dvom oceneným.  

Ceny odovzdali primátor mesta so zástupcom primátora mesta  a Prof. Ing. 

Pavel Élesztős, CSc.  

Prvým oceneným bol pán profesor Pavel Élesztős, za jeho tvorivé a významné 

výsledky vedeckej, technickej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a za rozvoj 

kultúry mesta. 

Cenu menovanému odovzdali primátor mesta a zástupca primátora mesta 
a PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva. 

 

Druhým oceneným bol zmiešaný zbor HÍD Vegyeskar, za  významné výsledky 

vedeckej, publicistickej činnosti a chránenie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva. 

Cenu odovzdali primátor mesta a zástupca primátora mesta a PaedDr. Gábor 
Veres, predseda komisie školstva. 

 

 

 

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. 
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Ing. Ervin Sármány        Csaba Orosz 

  prednosta MsÚ                primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Virághová 


