
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 17. január 2008 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia:  Ing. Ján Maglocký 
  Ing. Gašpar Józan 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal I. zasadnutie mestského zastupiteľstva v zmysle 
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec Ladislav 
Nádaský. Za overovateľov zápisnice primátor určil Ing. Jána Maglockého a Ing. Gašpara 
Józana. Za zapisovateľku Bronislavu Gašparovú.  
 
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Senec 
4. Záver 

 
- Ing. Kvál – oznámil poslancom, že Ing. Winkler sa dňa 17.01.2008 písomne vzdal mandátu 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Senci. Primátor poďakoval poslancovi za prínosnú prácu 
v zastupiteľstve. 
 
- Nový poslanec Ing. Gabriel Klokner zložil zákonom predpísaný sľub do rúk primátora 
a predseda volebnej komisie Tibor Urgela mu odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca 
mestského zastupiteľstva.  
 

- Mgr. Ivan Fendek – prečítal záznam zo stretnutia výberovej komisie. Skonštatoval, že 
prišlo 9 žiadostí a každá spĺňala požiadavky určené pri vyhlásení výberového konania.  

 
- poslancom sa predstavilo 7 uchádzačov v abecednom poradí. Ing. Jarmila Répássyová 

odstúpila z výberového konania  a PhDr. Ibolya Thurzová sa nezúčastnila výberového 
konania.  

 
Výberového konania sa zúčastnili: Ing. Vincent Andrassy, Ing. Gabriela Kakašová, Ing. 

Karin Kohlmannová, Ing. Ivan Kriška, Ing. Vlasta Országhová, Ing. Marta Pokrývková, Ing. 
Ján Winkler.  

 
 

- poslanci tajným hlasovaním zvolili za hlavného kontrolóra Ing. Jána Winklera (viď 
príloha: Zápisnica, ktorý v prvom kole hlasovania dostal 12 hlasov.  

 
 
Uznesenie MsZ č. 1/2008  

1. MsZ berie na vedomie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania voľby hlavného 
kontrolóra mesta Senec.  



2. MsZ schvaľuje na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra mesta Senec Ing. 
Jána Winklera narodeného 06.01.1955 bytom Vajanského 8, Senec do funkcie 
hlavného kontrolóra mesta Senec na plný pracovný úväzok v rozsahu týždenného 
pracovného úväzku 37,5 h. 

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 
Plat hlavného kontrolóra mesta Senec 
 
Uznesenie MsZ č. 2/2008  

1. MsZ prerokovalo plat hlavného kontrolóra mesta Senec v súlade so zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

2. MsZ určuje plat hlavnému kontrolórovi:  
V zmysle § 18 písm. c zákona 369/1990 Zb. – 1,96 násobok priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

3. MsZ určuje plat hlavnému kontrolórovi v súlade s bodom 2 od 15.02.2008 
 
 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 
 Ing. Karol Kvál zaželal novozvolenému hlavnému kontrolórovi veľa úspechoch pri 
vykonávaní funkcie, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva 
ukončil.  
 
 
 
 
 
 Henrich   P o l a k o v i č    Ing. Karol   K v á l 
      prednosta MsÚ        primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
   Ing. Ján Maglocký 
 
   Ing. Gašpar Józan 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Bronislava Gašparová 
 


