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Z á p i s n i c a 

z výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Veľký Kýr  

Dátum konania: 8.10.2020 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu 

Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny:  

starostka obce Ing. Judita Valašková, hlavný kontrolór obce Ing. Alexander Szabó, poslanci Ing. Erik 

Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela 

Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, Alexej Janík  

Zapisovateľkou bola Ing. Žaneta Kováčová, pracovníčka z obecného úradu vo Veľkom Kýre.  

Výberové konanie otvorila starostka obce Ing. Judita Valašková. Na začiatku privítala všetkých 

prítomných. Všetci mali na tvárach rúška a pred vstupom do zasadacej miestnosti si vydezinfikovali 

ruky dezinfekčným prostriedkom. Ďalej starostka skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina 

poslancov a voľbu je možné vykonať. Ospravedlnila sa poslankyňa Ing. Andrea Bolfová. 

Starostka uviedla, že táto schôdza bola vyhlásená na základe uznesenia č. 36/2020 na deň 

8.10.2020 za účelom voľby hlavného kontrolóra obce. V danom uznesení č. 36/2020 boli 

určené všetky podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra.  

Starostka skonštatovala, že komisia na vyhodnotenie prihlášok zhodnotila, že obe pozvané 

kandidátky splnili povinnosti a predpoklady. A budú sa prezentovať v abecednom poradí. 

Vzápätí pozvala do zasadacej miestnosti prvú kandidátku Mgr. Gabrielu Bakovú, privítala ju 

a poprosila ju o krátku prezentáciu.  

 

Pani Mgr. Gabriela Baková predstavila svoje doterajšie pracovné skúsenosti, absolvované 

školenia a rekvalifikácie. Uviedla, že práci hlavného kontrolóra sa venuje 4 roky. Pôsobí v 4 

obciach, chodí na priebežné školenia a nechce aby ju pracovníci obce brali ako hrozbu ktorej 

sa treba báť ale ako určitú podporu alebo pomocnú ruku.  

 

V rámci diskusie s poslancami a s pani starostkou uviedla že  

- je kontrolórkou v obciach Čechynce, Hosťová, Golianovo a Malý Cetín  

- kumulatívny úväzok má cca 50 % 

- po, ut od rána do obeda je v Golianove, poobede v Čechynciach, raz do mesiaca 

v Malom Cetíne, Hosťová raz za mesiac, a tiež pracuje aj z domu 

- stredy, štvrtky a piatky sa zdržiava doma, a má veľa voľného času tým pádom by 

nemala problém zvládať ďalšiu obec 

- pracovný čas v našej obci si predstavuje 1 deň v týždni od rána do pol štvrtej, pričom 

vie prísť aj dvakrát do týždňa 

- termíny zasadnutí si vie prispôsobiť aby sa jej nekryli v jednotlivých obciach 

- jeden kontrolný proces si predstavuje nasledovne: oznámi, čo a kedy bude 

kontrolovať, vyžiada dokumenty, skontroluje pokladňu, pokladničnú knihu, stavy, 

zaúčtovanie, a vyhotoví správu z kontrolnej činnosti 

- v rámci svojej činnosti vydáva stanoviská k úverom, venuje sa kontrole pokladne 

a faktúram, či je všetko dobre zaúčtované, či sedí pokladničná hotovosť, pri faktúrach 

či sú zverejnené na internete, či je všetko vyplatené v čas,  
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- zoberie si kontrolované dokumenty k sebe a nezrovnalosti následne konzultuje 

s účtovníčkou 

- nerieši v obciach, v ktorých je kontrolórkou sťažnosti občanov, rieši len či boli 

podania občanov vyriešené, ako,  

- podľa nej sťažnosti má riešiť starosta obce s povereným pracovníkom obce, 

- pomôcť by vedela pracovníčkam OÚ s absolvovaním školení a písaním VZN 

- účtovať neúčtovala, ale mala na škole účtovníctvo. 

 

Keďže už neboli žiadne otázky, pani starostka sa poďakovala za prezentáciu a zodpovedanie 

otázok. Mgr. Gabriela Baková opustila zasadaciu miestnosť a nasledovala druhá kandidátka 

na pozíciu kontrolóra pani Ildikó Leszkó, ktorú rovnako pani starostka privítala a poprosila ju 

aby sa predstavila a povedala o sebe pár slov. 

 

Pani Ildikó Leszkó sa predstavila, a v krátkosti uviedla dosiahnuté vzdelanie, pracovné 

skúsenosti a že pochádza z Tvrdošoviec. Informovala, že vykonáva prácu kontrolóra od roku 

2015 v súčasnosti v 8 obciach: Zalaba, Keť, Belá, Veľké Ludince, Jur nad Hronom, 

Rastislavice, Bruty a Pohranice. Absolvovala školenie pre kontrolórov. Pracovné úväzky má 

v úhrne 105 %. Do dvoch obcí chodí pravidelne do Pohraníc a Veľkých Ludiniec každý 

týždeň, v ostatných obciach 2/3 prac. času vykonáva z domu a 1/3 v príslušnej obci. Keďže je 

naša obec blízko nie je pre ňu problém dochádzať aj dvakrát v týždni.  

 

Nasledovalo zodpovedanie zopár otázok poslancov a pani starostky, keď uviedla že 

- prac. čas si predstavuje na základe dohody so starostkou, prispôsobí sa, môže byť aj 2x 

týždenne 

- zasadnutí obecného zastupiteľstva sa vždy snaží zúčastniť, a nezvyknú sa prekrývať so 

zasadnutiami v ďalších obciach. 

- naša obec by bola najväčšia obec s pomedzi všetkých obcí kde vykonáva funkciu 

kontrolóra obce 

- voľakedy účtovala aj podnikateľské subjekty, v súčasnosti účtuje už len jednu 

materskú školu 

- svoj pracovný postup pri možnom nástupe na pozíciu kontrolóra si predstavuje tak, že 

si pripraví plán kontrolnej činnosti, následne svoj plán prispôsobí k tomu čo si 

vyžaduje starostka alebo poslanci a to uprednostní 

- malé nezrovnalosti, ktoré zistí pri kontrolnej činnosti konzultuje s príslušnou 

pracovníčkou, ktoré keď sa odstránia len uvedie v správe, že odstránené, väčšie 

predkladá obecnému zastupiteľstvu na riešenie, 

- jej kontrolný proces vyzerá nasledovne: oboznámi dotknuté osoby s kontrolou, 

vyžiada sa dokumenty, skontroluje a urobí správu o kontrole 

- vie pomôcť aj v účtovníctve keďže účtovala, 

- rieši aj susedské spory, spolu so starostom obce, chodí na obhliadky, študuje zákon 

a VZNká, 

- vypracováva VZN 

- v obciach, kde je v súčasnosti kontrolórkou má na internetovej stránke obcí zverejnené 

svoje kontaktné údaje, tiež hodiny kedy je k dispozícii pre verejnosť. 
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Keďže boli všetky otázky zodpovedané, pani starostka sa poďakovala a pani Ildikó Leszkó 

opustila zasadaciu miestnosť.  

 

Následne sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. Na predpripravené papierové ústrižky bolo 

potrebné krížikom označiť voleného kandidáta. Každý z prítomných poslancov pristúpil 

k hlasovacej urne a vložil do nej hlasovací lístok.  

Komisia pre hlasovanie v zložení Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes a Mgr. Bc. Róbert 

Szabó zrátali hlasy, zhodnotili, že všetky hlasovacie lístky boli správne vyplnené 

a vyhodnotili tajnú voľbu nasledovne: 

- Mgr. Gabriela Baková získala 3 hlasy 

- Ildikó Leszkó získala 7 hlasov 

 

Nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov bola zvolená pani Ildikó Leszkó za hlavnú 

kontrolórku obce. 

________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  

č. 38/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

 

z v o l i l o 

 

tajným hlasovaním Ildikó Leszkó, bytom Tvrdošovce, Školská 17 za hlavnú kontrolórku obce 

Veľký Kýr na obdobie šesť rokov v zmysle § 18a ods. 5 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

 

 

Starostka obce Ing. Judita Valašková poďakovala prítomným za účasť a ukončila schôdzu o 19.00 

hod.  

 

 

 

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

                        Ing. Judita Valašková 

                                                                                                                 starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:          

Ing. Erik Bottlik      ...........................................             

   

Ing. Andrea Gyepes      ...........................................        


