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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021  

konaného dňa 07. 04. 2021 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku  

na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ  

Ing. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ  

Bc. Vladimír Vereš - poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blažo - poslanec OcZ 

Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

1. Otvorenie 

 

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021 otvoril  

a viedol PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov 

a skonštatoval, že počet poslancov v rokovacej miestnosti je 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanec Ľuboš Blažo 

zo zdravotných dôvodov, Ing. Veronika Sekerešová z dôvodu materskej dovolenky a poslanec  

Ing. Marek Mesároš z pracovných dôvodov. 

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:  

Štefan Horňák, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Miroslava Pápaya a Bc. Vladimíra Vereša.  

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 1. – II./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Štefan Horňák, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Miroslava Pápaya, Bc. Vladimíra Vereša 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo plánu 

práce v roku 2021 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuly, webovom sídle obce a v káblovej televízii. 

Následne starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh programu rokovania: 

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

 

2. Schválenie programu rokovania   

 

3. Voľba hlavného kontrolóra 

3.1. Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Močenok 

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 

 

 

Prítomní poslanci k návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva nemali pripomienky  

a starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 
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Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili predložený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Voľba hlavného kontrolóra 

 

3.1 Starosta obce navrhol, aby členmi volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Močenok 

boli tí istí poslanci, ktorí boli pri otváraní obálok kandidátov, nakoľko sú oboznámení s materiálom.  

 

Starosta obce navrhol, aby predsedom volebnej komisie bol Ing. Ernest Vereš a členmi volebnej 

komisie boli Ing. Stanislav Šimko a Mgr. Peter Sýkora. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení : 

predseda komisie:   Ing. Ernest Vereš 

člen komisie:   Ing. Stanislav Šimko 

člen komisie:   Mgr. Peter Sýkora 

 

 

 

3.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh uznesenia, ktorým sa určuje pracovný úväzok 

hlavného kontrolóra obce na 0,30, ktorým sa stanovuje 6 ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

v zmysle zákona o obecnom zriadení a ktorým sa určuje plat hlavného kontrolóra Obce Močenok. 

 

K predloženému návrhu otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh uznesenia č. 3.2 – II./MOZ/2021. 

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje 

pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Močenok, ktorý bude vykonávať na kratší pracovný 

čas – 0,30 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, ktoré začína dňom  

08. 04. 2021 a končí dňom 07. 04. 2027 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). 

 

 

 

3.3 Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi volebnej komisie  

pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Močenok. Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, že do termínu 

podania (pozn. do 24. 03. 2021 do 12:00 hod) prihlášok na hlavného kontrolóra Obce Močenok prišla 

na obecný úrad jedna prihláška a to od Ing. Ladislava Fúsku, súčasného hlavného kontrolóra obce. 

Komisia skonštatovala, že obálka bola riadne zalepená a označená v zmysle podmienok a že kandidát 

Ing. Ladislav Fúska splnil všetky podmienky a preto bol pozvaný na zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Močenku na ktorom bude prebiehať voľba hlavného kontrolóra. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k danému bodu, v ktorej prítomný poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie prehľad kandidátov na funkciu „Hlavný kontrolór Obce Močenok“. 
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Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

prehľad kandidátov na funkciu „Hlavný kontrolór Obce Močenok“ 

 

 

 

3.4 Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v zmysle vyhlásených podmienok má kandidát 

10 min na svoju prezentáciu pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Močenku a voľba hlavného 

kontrolóra bude prebiehať tajne. Obecný úrad pripravil hlasovacie lístky a obálky pre každého 

poslanca. Poznamenal, že kandidát musí získať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ladislavovi Fúskovi, ktorý sa predstavil prítomným poslancom. 

Uviedol, že v kontrolnej oblasti pracuje od roku 1991. Hlavným kontrolórom Mesta Nitra bol 18 

rokov. Vydal dve publikácie, absolvoval rôzne školenia a kurzy, kde si zdokonaľoval svoje poznatky v 

kontrolnej činnosti. 

 

Starosta obce dal poslancom priestor na kladenie otázok Ing. Ladislavovi Fúskovi. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada – p. Ing. Ladislav Fúska ako kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

prezentoval svoju pracovnú činnosť. Svoju 6-ročnú funkciu hlavného kontrolóra našej obce 

zodpovedne plnil a bola aktívna. Dobre sa s ním spolupracovalo, pružne reagoval za čo mu 

poďakoval. Na záver poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, že má jeho hlas.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že je tu prekrytie dvoch volebných období. Tí poslanci, ktorí 

zažili predchádzajúcich niektorých hlavných kontrolórov uznajú, že nedajú sa ich výkony porovnať 

s terajším hlavným kontrolórom. Plne sa stotožnil s názorom poslanca Ing. Jozefa Šuvadu. Vidí 

činnosť Ing. Fúsku ako pozitívny vplyv na výkon našej samosprávy. Za tie roky vo funkcii hlavného 

kontrolóra sme počuli jeho stanoviská k rozpočtu obce, správy a výsledky z kontrol a správy o činnosti 

samosprávy.  

Presadzoval v našej samospráve za tých 6 rokov preventívnu kontrolnú činnosť, ktorá umožňovala 

prijímať opravné prostriedky, aby sa chybám predchádzalo. Poďakoval mu za jeho veľmi dobrú prácu. 

Poprosil, aby sa na to prihliadalo pri hlasovaní a tiež uviedol, že má jeho hlas. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, že profesijný život Ing. Ladislava Fúsku je veľmi bohatý, 

skutočne má tú prax a bolo to vidieť za tých 6 rokov u nás a tiež má jeho hlas. 

 

Členovia volebnej komisie odovzdali prítomným poslancom hlasovacie lístky spolu s obálkou.  

Po vyzbieraní obálok od prítomných poslancov sa členovia komisie odobrali do vedľajšej miestnosti, 

kde zrátali hlasy. 

 

Predseda volebnej komisie Ing. Ernest Vereš uviedol, že bolo odovzdaných 8 hlasovacích lístkov a 8 

hlasov získal kandidát č. 1 Ing. Ladislav Fúska. Komisia pre voľbu hlavného kontrolóra Obce 

Močenok skonštatovala, že Ing. Ladislav Fúska získal potrebné kvórum hlasov a bol zvolený  

za hlavného kontrolóra obce Močenok. 

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska poďakoval za prejavenú dôveru.   
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Uznesenie č. 3.4 – II./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

zvolenie hlavného kontrolóra obce Močenok kandidáta č. 1 Ing. Ladislava Fúsku 

 

Starosta obce poďakoval Ing. Ladislavovi Fúskovi za jeho prácu. Svojim profesionálnym prístupom 

a s rozhľadom, nadhľadom napomohol k tomu, aby sme niektoré problémy, ktoré sme mali,  

nám pomohol vyriešiť racionálne tak, aby bol dodržaný zákon.  

 

 

 

4. Záver  

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 07. 04. 2021 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Miroslav Pápay     ................................................. 

 

 

  Bc. Vladimír  Vereš    ................................................. 


