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1. Otvorenie  
 
T. Bastrnák, primátor: Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení hostia! V zmysle § 13, 
ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
otváram 38. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s navrhnutým 
programom, ktorý ste obdržali. Na zasadnutí vítam riaditeľov organizácií založených 
mestom, zástupcov tlače a všetkých tu prítomných. Z dnešného  zasadnutia sa ospravedlnil 
len pán poslanec Birkus, pani poslankyňa Hortai, ako aj pán poslanec Bača. (pán poslanec 
Novák sa ozval a ohlásil aj pána poslanca Mareka, a pán primátor pokračoval) Ale to sme si 
už povedali, že nahlásiť na miesta ako je sekretariát viceprimátorov, alebo sekretariát 
primátora. Takže zatiaľ chýbajú títo traja ľudia, ako ospravedlnení. Toto naše zasadnutie je 
uznášaniaschopné, nakoľko je tu prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za 
zapisovateľku zápisnice určujem Zsuzsannu Molnár. Žiadam návrh na overovateľov 
zápisnice. Najprv sa prezentuje ctené zastupiteľstvo. Takže je vás 14 a kto je za to, aby 
overovateľmi dnešnej zápisnice boli Mgr. Lajos Szép a Mgr. Imre Andruskó? 
 
Hlasovanie číslo (1)  
Za návrh: 14 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
 
T. Bastrnák, primátor: Prosím ešte hlasovať o programe nášho mimoriadneho 
zastupiteľstva, ktorý obsahuje jeden bod, a to prípadné zvolanie konateľa spoločnosti 
VIATOR s.r.o.. Prosím nech hlasuje o tom ctené zastupiteľstvo.  
 
Hlasovanie číslo (2)  
Za návrh: 14 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
 
T. Bastrnák, primátor: Áno, prosím?  
I. Dubány, poslanec: Prepáčte, ale môj kolega má asi nejaký problém.  
L. Szép, poslanec: Niečo nie je v poriadku. 
T. Bastrnák, primátor: Nie je, ale chvíľku strpenia. Takže niečo nie je v poriadku. Ale Lajos, 
máme napísať do zápisnice, že aj Ty si hlasoval za návrh? 
L. Szép, poslanec: Áno. 
T. Bastrnák, primátor: Dobre, takže teda je Vás 14 a pánovi kolegovi Szép Lajosovi asi 
podľa všetkého nefunguje zariadenie. Takže 15, lebo každý hlasoval kto tu je prítomný. 
Teda to zapíšeme do zápisnice a po otvorení bodov programu otváram prvý bod programu 
a odovzdám slovo pánovi doktorovi Novákovi, ktorý bol predsedom komisie pri výbere. Nech 
sa páči. 
 
2.  Návrh na obsadenie funkcie konate ľa spolo čnosti VIATOR s.r.o.  
 
T. Novák, poslanec: Vážený pán primátor, vážení hostia. 24. v pondelok sa konal pohovor. 
Zápisnicu ste z toho obdržali, i keď v troška úzkej lehote. Ale myslím si, že bola na to 
možnosť to preštudovať, preto nepôjdem do detailov. Komisia pozostávala zo štyroch 
členov a vypočula si sedem osôb. Čo sa týka pohovoru, dali sme dostatočný čas každému 
na to, aby osvetlil svoj názor. Teda pohovory prebiehali spravidla skoro od 10.15 hod. skoro 
do 12.30 hod. už len preto, lebo okrem koncepcie sme chceli vykomunikovať, vykonzultovať 
tie otázky, ktoré sa týkajú charakteru, vízie VIATORu. Okrem toho sme položili aj otázky 
týkajúce sa operatívneho spôsobu služieb. Na naše veľké prekvapenie sa medzi vypočutou 
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osobou a ostatnými prejavil obrovský rozdiel v kvalite. Boli takí uchádzači, ktorí nevideli ešte 
ani hotel, ani kúpele, ani kemping. TIK sa neopovážim ani spomenúť. Takže na pohovor 
prišli tak, že si to ani neprezreli. Boli takí, ktorí radšej na teoretickej hladine, síce vynikajúcu, 
ale v otázkach týkajúcich sa služieb, nevedeli preukázať operatívne schopnosti. Po 
prehodnotení sa zúžil kruh na dvoch uchádzačov, dve osoby. A vlastne po vhodnom 
pohovore sa komisia rozhodla, že na tento post navrhuje Mgr. Katalin Dobai. Musím 
povedať, že na tento post sa neprihlásil pravý odborník v cestovnom ruchu, a naše 
schopnosti sme sa pokúsili obrátiť na to, že aké má skúsenosti. A vlastne pri prvých dvoch 
najlepšie ohodnotených osobách bolo pozitívum to, že je riešenie na doposiaľ postrehnuté 
nedostatky, problémové oblasti. A riešenie nie je také, že si vypýtam peniaze od 
zastupiteľstva, ale vlastne odzneli celkom dobré nápady. A ja vidím to, alebo to videla 
komisia, že je možnosť na to, aby bola táto pozícia konateľa spoločnosti VIATOR obsadená 
od 01. septembra. Lebo dohodli sme sa aj v tom, že ak budeme cítiť, že sa prihlásia 
nespôsobilé osoby, tak nevyhlásime víťaza. Je sa samozrejmé, že by som Vám chcel 
predstaviť pani Mgr. Katalin Dobai, ktorej ste si prečítali životopis. Žiadam potom pána 
primátora, že ak je potrebné, tak môžu poslanci položiť vhodné otázky. Koncepcie ste si 
prečítali a ja navrhujem, aby ju MsZ po dôkladnom zvážení schválilo na túto pozíciu. 
Ďakujem pekne. 
T. Bastrnák, primátor: Ďakujem pekne pánovi predsedovi. A teraz vážení páni poslanci 
odovzdávam Vám slovo. A samozrejme, tak ako znela aj žiadosť, pozvali sme medzi nás aj 
pani magistru, takže jej môžete položiť  otázky. Ak sú otázky samozrejme, tak na váženú 
komisiu, alebo na momentálne vyhlásenú víťazku. Nie sú. Jaj prepáčte. Ešte niekto? Ak nie, 
tak slovo má Szabó Béla. Nech sa páči pán viceprimátor.  
B. Szabó, zástupca primátora: Ďakujem za slovo pán primátor. Je to len na doplnenie 
poznaných informácií, na čo som sa spýtal aj pred chvíľou na rade. Chcel by som sa spýtať 
pani Dobai Katalin, že v akých firmách doterajšej predchádzajúcej životnej dráhy vykonávala 
vedúcu funkciu, respektíve to, že tieto firmy, podniky, alebo organizácie sa zaoberali 
s akými príznačnými prácami.  
Katalin Dobai: &posledné zamestnanie kde som robila bola spoločnosť BeRo-ING Magic 
Cars Slovakia, s.r.o., ktorá má Luxemburgských majiteľov. Tam som bola tiež na poste 
riaditeľa spoločnosti, kde som bola poverené na všetky akty, na ktoré je riaditeľ vzhľadom 
na svoju robotu oprávnený. Takže toto som vykonávala štyri roky. Portfólia tejto spoločnosti 
bola celkom veľká. Moji kolegovia sa zaoberali malo a veľkoobchodom a ja som to 
kontrolovala. To s čím som sa ja konkrétne zaoberala, bolo právne poradenstvo pre 
zahraničných investorov, firmy.  
T. Bastrnák, primátor: Ďakujem pekne pani magistre. A slovo má pán  
L. Stubendek, poslanec: Ďakujem pekne pán primátor. Myslím si, že mimoriadne zasadnutie 
MsZ bolo zvolané preto, aby sa prebratie, respektíve riadenie spoločnosti uskutočnilo čím 
skôr, t.j. 01. septembrom, alebo čím skôr. Ako vidím pán primátor prikývol si, takže som na 
to dostal aj odpoveď. Moja otázka by bola nasledovná, že keby milá navrhnutá pani 
povedala niekoľkými myšlienkami svoje predstavy vzhľadom aj na to, že v meste je jedna  
Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch, s ktorou musíme potom užšie 
spolupracovať. Áno veľmi by sme chceli. A ja si myslím, že to nebude mať zábrany 
vzhľadom na to, lebo podľa môjho vedomia navrhnutá pani riaditeľka pochodila všetky 
úseky VIATORu, aby som tak povedal, dokonca aj všetky takéto podobné inštitúcie 
s takouto tematikou. Keby bolo možné pán primátor dať slovo jej predstavám. Ďakujem 
pekne.  
T. Bastrnák, primátor: Áno, nech sa páči. 
K. Dobai: Prosím Vás nedalo by sa to znova zhrnúť, lebo som to dobre nepočula, nakoľko 
som troška ďaleko.  
L. Stubendek, poslanec: Keby ste povedali a pár vetami sformulovali Vaše myšlienky 
v spojitosti s riadením spoločnosti. 
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K. Dobai: Takže v prvom rade toľko, že veľa informácií neviem ani ja, lebo teraz sme to 
prebrala. Ale podľa môjho vedomia koncoročná uzávierka tejto organizácie bola v mínuse. 
Jednak by bolo treba niečo urobiť s kúpaliskom, ako aj s hotelom. Poviem to tak, že bolo 
treba by sa zviditeľniť. V prvom rade by bolo treba to celé zatraktívniť. Ja vime, že to nie je 
lacná záležitosť, čo som napísala do svojej koncepcie, lebo viem,že to čom som napísala do 
svojej koncepcie by bola dlhoročná investícia. Ale buďme úprimný. Išla som na kúpalisko aj 
na druhú stranu do Komáromu a našla som tam veľa ľudí z tunajšieho Komárna. A potom 
som prišla sem a tu na kúpalisku nebola ani štvrtina ľudí, ktorí tu boli pred pätnástimi rokmi, 
keď som tu bola naposledy.  Treba ich nejako zlákať späť.  V prvom rade treba zlepšiť 
služby a keď prídu peniaze, tak tie peniaze treba v každom prípade ďalej investovať. A ďalej 
treba aj hľadať aj sponzorov. Teda aj to je plus príjem, alebo sa treba pokúsiť s fondmi 
Európskej únie. To trvá dlhšiu dobu. Robila som už na to projekty, viem že z čoho to celé 
pozostáva, že ako dlho to trvá a že sú s tým teraz problémy. Ale keď človek niečo chce 
niečo podľa mňa, tak keď niekoho vyhodia cez dvere, tak nech sa potom vráti cez okno. Je 
to len otázka peňazí. 
T. Bastrnák, primátor: Ďakujem pekne. Toto zastupiteľstvo bolo zvolané na dnes  
samozrejme preto a tak rýchlo, lebo na zajtra treba zvolať valné zhromaždenie, atď., aby 
odovzdanie prebehlo pravdepodobne v pondelok, alebo v utorok. Takže to bude závisieť už 
iba na dámach, tak ako znelo to uznesenie toho času. Takže teraz týmto uznesením sa 
uzatvorila diskusia o tom návrhu na uznesenie, ktoré každý obdržal a je na CD. Bolo by 
treba hlasovať o tom ctené zastupiteľstvo, takže Vás prosím, aby ste hlasovali o návrhu na 
uznesenie.  
 
Hlasovanie číslo (3)  
Za návrh: 16 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
 
T. Bastrnák, primátor: Ďakujem pekne. Každý hlasoval, návrh je prijatý. 
 
Záver  
 
T. Bastrnák, primátor: Gratulujem pani magistre, ctenému zastupiteľstvu ďakujeme za 
účasť, komisii za prácu a na budúci týždeň sa stretneme na riadnom zasadnutí MsZ. 
Ďakujem pekne. Dovidenia.   
 
Komárno, 27. augusta 2009 
 
 
......................................................             ...................................................... 
 Ing. Peter Kovács             MUDr. Tibor Bastrnák 
 prednosta úradu        primátor mesta 
 

Overovatelia 
 
 

....................................................... 
 
 

....................................................... 
 
 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár  


