
Zápisnica 

z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Močenok konaného 

dňa 16.3.2015 na obecnom úrade 

 

 

Prítomní :  PaedDr. Roman Urbánik - starosta obce 

                    Poslanci : Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Marek Mesároš,  

                    Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

 

Neprítomní: Jozef Benčík, Ľuboš Blažo,  Ing. Veronika Kollárová, Juraj Lenický  

Ďalší prítomní : Helena Kollárová – zapisovateľka 

Pozvaní kandidáti na hlavného kontrolóra : 

Ing. Iveta Bendová,  Ing. Ladislav Fúska, Ing. Erika Sedlárová   

Verejnosť : Milan Kiss   

 

PROGRAM : 

l. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania 

3.1 Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra 

3.2 Výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Močenok 

3.3 Prehľad kandidátov na funkciu „hlavný kontrolór Obce Močenok“ 

3.4. Zvolenie hlavného kontrolóra Obce Močenok 

4. Záver  

 

l.Rokovanie OZ otvoril PaedDr. Roman Urbánik – starosta obce, privítal všetkých prítomných 

a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné. Poslankyňa Ing. 

Veronika Kollárová z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sa ospravedlnila. 

P. starosta informoval, že na základe uznesenia č.11.4 z 1. zasadnutia OZ bola vyhlásená 

voľba hlavného kontrolóra. Oznam bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle 

obce  a v miestnej a verejnej tlači. Obdržali sme 5 prihlášok. 

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice : 

Návrhová komisia :       Ing.  Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp 

Zapisovateľka              : Helena Kollárová 

Hlasovanie                   : za všetci 7 prítomní poslanci 

OZ schvaľuje overovateľov zápisnice, zapisovateľa a návrhovú komisiu v zložení ako bolo 

predložené. Uz. č. 1-II./MOZ/2015. 

 

2. Schválenie programu rokovania 

Hlasovanie : za všetci 7 prítomní  

Program rokovania bol schválený bez navrhnutých zmien a doplnkov. 

Uz.č. 2-II./MOZ/2015 

 

3.l Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra 

Do volebnej komisie boli navrhnutí: 

Ing. Ernest Vereš – predseda komisie 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora – členovia komisie 

Helena Kollárová – tajomníčka komisie 

Hlasovanie : za všetci 7 prítomní poslanci 



OZ schvaľuje komisiu pre voľbu na funkciu hlavného kontrolóra Obce Močenok s počtom 3 

členov ako bolo navrhnuté. 

Uz.č. 3.1-II./MOZ/2015 

 

3.2. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce 

Starosta obce informoval prítomných, že pracovný pomer hlavného kontrolóra sa určuje na 

0,20 úväzku s platom v zmysle zákona o obecnom zriadení, funkčné obdobie začína dňom 

17.3.2015 a končí dňom 16.3.2021.  

Hlasovanie : za všetci 7 prítomní poslanci 

OZ v Močenku určuje pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Močenok, ktorý bude 

vykonávať na kratší pracovný čas – 0,20 úväzku v zmysle ust. § 18a ods. 6 zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov /Zákon o obecnom zriadení/ s poukazom na ust. § 

49 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov /Zákonník práce/  

Stanovuje funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Močenok , začína dňom 17.3.2015 

a končí dňom 16.3.2021 v zmysle ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov /Zákon o obecnom zriadení/. 

Určuje plat hlavného kontrolóra obce Močenok v zmysle ust. § 18c ods. 1 písm. d/ zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 18c ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov /Zákon o obecnom zriadení/. 

Uz.č. 3.2-II./MOZ/2015 

 

3.3. Prehľad kandidátov na funkciu „hlavný kontrolór Obce Močenok“ 

Ing. Ernest Vereš informoval o zriadení komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov 

v zložení poslancov : Jozef Benčík, Ing. Ernest Vereš, Mgr. Peter Sýkora. Komisia sa zišla 

dňa 6.3.2015 o 15.30 hod. na obecnom úrade. Prevzala obálky od p. starostu očíslované podľa 

poradia doručenia. Po otvorení obálok zistila, že všetci 5 uchádzači splnili  vyhlásené 

podmienky, a zabezpečila aby im bola zaslaná písomná pozvánka na zasadnutie 

zastupiteľstva. Obálky sa odovzdali starostovi do úschovy. 

Menný zoznam uchádzačov podľa poradia ako boli doručené : 

l. Ing. Martin Sklenár 

2. Ing. Iveta Bendová 

3. Ing. Ladislav Fúska 

4. Ing. Erika Sedlárová 

5. Ing. Vlastimil Synak  

Uchádzači pod č. 1 a č. 5 sa nemohli dostaviť na zasadnutie. Prítomní uchádzači dostali 5-7 

minút na predstavenie a prezentáciu. 

Ing. Iveta Bendová – predstavila sa, vymenovala priebeh zamestnaní väčšinou kontrolórka 

v rôznych organizáciach. 

Otázky od poslancov : Mgr. P. Sýkora – ktoré povinnosti by mal plniť kontrolór?  

Odpoveď: Plniť úlohy z plánu práce, finančné kontroly, kontroly na požiadanie, stanovisko 

k rozpočtu obce, záverečnému účtu obce, spolupracovať s inými organizáciami. 

Ing. S. Šimko – Kontrolór kontroluje dotácie, a keď zistí pochybenie čo spraví? Kto je šéfom 

kontrolóra? 

Odpoveď : Hlási vyššiemu orgánu, ministerstvo financií. Šéfom kontrolóra je starosta. 

Ing. Ladislav Fúska – po predstavení vymenoval priebeh zamestnaní, po r. 1990 väčšinou 

kontrolór samospráv,  dlhoročný kontrolór Mesta Nitry, toho času vo viacerých obciach. 

Otázky od poslancov : Ing. J. Šuvada – či vykonáva kontrolóra v obci. 

Odpoveď – vo viacerých obciach. 

Mgr. P. Sýkora – Najdôležitejšie úlohy kontrolóra? 



Odpoveď – Správa z predchádzajúci rok, kontrola návrhu rozpočtu, záverečného účtu obce, 

plán kontrolnej činnosti, nedoplatky atď. 

Ing. S. Šimko – koľko percent z príjmu nemôže prekročiť dlh obce, či má dávať kontrolór 

obce majetkové priznanie? 

Odpoveď – 60 %, do toho sa nepočíta úver zo ŠFRB. Majetkové priznanie má dávať 

kontrolór obce do 31.3. b.r. ako vedúci pracovníci. 

Ing.  Erika Sedlárová – po predstavení vymenovala priebeh zamestnaní, väčšinou vykonávala 

účtovníčku aj  v samospráve. 

Otázky od poslancov : Mgr. Peter Sýkora – najdôležitejšie úlohy kontrolóra? 

Odpoveď: Kontrolór by mal sledovať hlavne dodržiavanie rozpočtu obce. 

Ing. S. Šimko – kto hodnotí pracovnú disciplínu kontrolóra, a ktoré obmedzenia platia na 

kontrolóra? 

Odpoveď : Pracovnú disciplínu hodnotí OcZ, a hlavný kontrolór okrem iného nesmie 

podnikať. 

Starosta oboznámil poslancov, že sa volí zo všetkých 5  uchádzačov, nikto sa nevzdal. 

Hlasovanie je tajné, aby bol  uchádzač zvolený v 1. kole potrebuje získať 6 hlasov. Na 

požiadanie poslanca Ing. J. Šuvadu bola vyhlásená krátka technická prestávka. 

 

3.4. Zvolenie hlavného kontrolóra obce 

Poslanci hlasovali v tajnom hlasovaní. Vydaných bolo 7 hlasovacích lístkov. 6 hlasov získal 

kandidát č. 3 – Ing. Ladislav Fúska, 1 hlas získala kandidátka č. 4 – Ing. Erika Sedlárová/viď. 

zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra/. 

OZ v Močenku na základe § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolilo za 

hlavného kontrolóra Obce Močenok kandidáta č. 3 – Ing. Ladislava Fúsku.   

Uzn.č. 3.4.-II./MOZ/2015. 

 

4. Záver 

Na záver po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Kollárová Helena 

 

 

 

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

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

Overovatelia :  ......................................                       .................................................. 


