
 
 
 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      

 
 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 27.10.2021 

číslo materiálu: 

 

 
 
 
 
Názov materiálu:   Návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
 

I. MsZ prerokovalo  návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie – Ing. 
Martina Mocka 

     
 
 

II. MsZ  schvaľuje  návrh na  vymenovanie nového člena finančnej komisie – Ing. 
Martina Mocka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods.7 ZoOZ) 
 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Poslankyňa MsZ 

predseda finančnej 
komisie 

Lucia Mészárošová 
 

Vypracoval: Referent 
organizačných vecí 

Mgr. Marta Hraňová 
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ŽIVOTOPIS 

 

Martin Mocko 
 

Osobné údaje  

 

Adresa: Lastovičia 36, 903 01  Senec 
 

Tel.: +421 (0)905 135 537 

 

E-mail: martin@mamo.sk 

 

__________________________________________________ 
 

 

Vzdelanie 

 

Dosiahnuté vzdelanie: 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
 
2008 – 2010 

Ekonomická univerzita, Bratislava, II. stupeň 
Odbor: Účtovníctvo - audítorstvo 
 
2006 - 2008: 

Ekonomická univerzita, Bratislava, I. stupeň 
Odbor/špecializácia: Účtovníctvo a hospodárska informatika 
 
1994 - 1998: 

Obchodná Akadémia, Senica 
Odbor/špecializácia: Všeobecná ekonómia 
 

__________________________________________________ 
 

Priebeh zamestnaní 
 

15.01.2015 – trvá: 

Západoslovenská energetika, a.s. 
Pracovná pozícia: vedúci tímu daní 
Náplň práce: vedenie tímu daní, ktorý spravuje všetky dane skupiny ZSE, okrem dane zo 
závislej činnosti (Daň z príjmu PO, Zrážková daň, DPH, Spotrebné dane z plynu a elektrickej 
energie, Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, Majetkové dane) 
 

 

01.01.2011 – 31.12.2014: 

Europäische Reiseversicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Pracovná pozícia: vedúci finančného oddelenia 
Náplň práce: komplexné vedenie podvojného účtovníctva poisťovne, účtovná a daňová 
závierka, spracovanie DPH, podporné práce pre controlling, podklady pre audit, skúsenosti s 
IFRS 

 

 

01.01.2008 – 31.12.2010: 

DOKA Slovakia, s.r.o. 
Pracovná pozícia: hlavný účtovník 
Náplň práce: komplexné vedenie podvojného účtovníctva, účtovná a daňová závierka, 
spracovanie DPH, podporné práce pre controlling, podklady pre audit. 
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01.04.2006 - 31.12.2007: 

Manarasprings s.r.o. 
Pracovná pozícia: komplexný účtovník 
Náplň práce: komplexné vedenie podvojného účtovníctva, účtovná a daňová závierka, 
spracovanie DPH, vedenie personálnej a mzdovej agendy spoločnosti 
 
01.12.2003 - 31.03.2006: 

HDO SK s.r.o. 
Pracovná pozícia: nákupca 
Náplň práce: nákupca komodít, skúsenosti s automobilovým priemyslom a ISO 9000 
 
 
14.2.2001 - 30.11.2003: 

Obecný úrad Priepasné, Drevorez Priepasné s.r.o. 
Pracovná pozícia: účtovník, konateľ obecnej SRO 
Náplň práce: podvojné účtovníctvo, mzdy, personalistika, účtovníctvo rozpočtových 
organizácii, vedenie malého kolektívu ľudí. 
 
  
01.11.1998 - 31.12.1999: 

Daňový úrad Myjava 
Pracovná pozícia: kontrolór daní 
Náplň práce: Kontrola DPH, spotrebnej dani z liehu, daň z príjmu FO a PO a daň zo závislej 
činnosti. 
__________________________________________________ 
 

Znalosti 

 

Jazykové znalosti: 
Nemecký jazyk – aktívne 
Anglický jazyk – pre-intermediate 
 
IT zručnosti: 
 
Windows, MS Office na úrovni pokročilý. 
Užívateľské znalosti ERP programov SAP, Navision, Axapta a menších účtovných programov 
od spoločností Money, Pohoda, MRP. 
 


