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Dôvodová správa - Indoklás:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) uznesením č.
871/2020 zo dňa 25.06.2020 schválilo podmienky vyhlásenia výberového konania na
obsadenia miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, Športová 1,
945 01 Komárno a schválilo výberovú komisiu pre výberové konanie (ďalej len
„komisia“) v nasledovnom zložení: predseda: JUDr. Tamás Varga, členovia: MUDr. Anton
Marek, Mgr. György Batta, Mgr. Ondrej Gajdáč, Ing. Marián Molnár, Ing. László
Stubendek, Ing. Bohumír Kóňa.
Výberové konanie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Komárno a na webovej
stránke mesta Komárno dňa 01.07.2020, ďalej v týždenníku DELTA a v týždenníku
Komárňanské listy a na webovom portáli Profesia.sk.
V zmysle podmienok žiadosti s požadovanými dokladmi a materiálmi bolo
potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ COMORRA
SERVIS – Neotvárať!“ najneskôr do 31.07.2020 do 12:00 hod. na adresu: Mesto Komárno,
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu
v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, Komárno.
Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 06.08.2020 o 09:00 hod. v malej
zasadačke Mestského úradu v Komárne, na ktorom členovia komisie otvorili obálky –
prihlášky, prekontrolovali úplnosť podaných prihlášok jednotlivých uchádzačov a splnenie
kvalifikačných predpokladov uchádzačmi v zmysle podmienok vyhláseného výberového
konania.
Do výberového konania sa prihlásilo celkom 8 kandidátov: 4 sa prihlásili e-mailom
cez portál Profesia.sk a 4 svoje prihlášky poslali v zalepenej obálke podľa podmienok
výberového konania.
V zmysle rozhodnutia komisie na ústnu časť boli pozvaní uchádzači, ktorí splnili
kvalifikačné predpoklady a predložili všetky požadované dokumenty v stanovenom termíne
a v stanovenej forme, t.j.: Ing. Pál Banai Tóth, PhD., Mgr. Károly Less, Ing. Vladimír
Sedlák, Ing. Marek Szász, PhD.
Ústna časť výberového konania sa uskutočnila na druhom zasadnutí komisie dňa
17.08.2020 na Mestskom úrade v Komárne v malej zasadačke.
Na ústny pohovor sa dostavili všetci pozvaní uchádzači. Uchádzači boli volaní
v abecednom poradí. Každý uchádzač mal možnosť predstaviť sa a prezentovať svoju
koncepciu riadenia príspevkovej organizácie. Členovia komisie každému uchádzačovi
položili otázky týkajúce sa financovania príspevkovej organizácie, tvorenia rozpočtu
a návrhov na zlepšenie fungovania príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS.
Po ukončení ústnej časti každý prítomný člen komisie dostal hlasovací lístok, na
ktorom zakrúžkoval meno jedného uchádzača.

-

Výsledky hlasovania komisie:
Ing. Pál Banai Tóth
počet získaných hlasov: 5
Mgr. Károly Less
počet získaných hlasov: 1
Ing. Vladimír Sedlák
počet získaných hlasov: 0
Ing. Marek Szász PhD. počet získaných hlasov: 0
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Komisia na základe výsledkov hlasovania dala odporúčanie primátorovi Mesta
Komárno na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS navrhovať:
Ing. Pál Banai Tóth, PhD.
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce
a je mu okrem iného vyhradené aj „l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a
príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich
(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať
zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
účasť obce v právnickej osobe“.
Na základe vyššie uvedených primátor mesta navrhuje za riaditeľa príspevkovej
organizácie COMORRA SERVIS vymenovať: Ing. Pál Banai Tóth, PhD.

Súvisiaca platná legislatíva:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20190101

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Stanovisko Rady zo dňa 09.09.2020:
Doporučuje prejednať materiál na zasadnutí MZ
Hlasovanie: 6 – 0 – 0 – 0
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Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

............... /2020
uznesenie
k návrhu na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

vymenuje na návrh primátora mesta Komárno, Mgr. Bélu Keszegh
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pána Ing. Pál Banai Tóth, PhD., nar. ...................., trvale bytom
................................................ za riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA
SERVIS, IČO: 44 191 758, so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno s účinnosťou od
01.10.2020.

B/

žiada Mgr. Bélu Keszegh, primátora mesta Komárno
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia.
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