
Z á p i s n i c a 

 

zo dňa 21.10.2021, zo zasadnutia komisie zriadenej Uznesením č.465/2021/23 Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda, na otvorenie obálok uchádzačov a posúdenie náležitostí 

podaných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Dunajská Streda, 

ktorého voľba sa koná dňa 16. novembra 2021 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede 

 

Prítomní : 

 

Členovia komisie 

György Bugár – poslanec MsZ – prítomný  

Ladislav Gútay – poslanec MsZ - príítomný 

Mgr. Klára Sándorová – poslankyňa MsZ - prítomná 

Mgr. Alexander Dakó – poslanec MsZ- prítomný 

Mgr. Rita Őriová – poslankyňa MsZ - neprítomná 

 

Za MsÚ Dunajská Streda 

Ing. Júlia Bubniaková – prednostka MsÚ 

 

 

Začiatkom zasadnutia prednostka Ing. Júlia Bubniaková informovala  o počte podaných 

prihlášok. Na MsÚ do 15.10.2021 do 10.00 hodiny  boli podané 2 prihlášky v zalepenej 

obálke, s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“. 

 

Prednostka komisii predložila aj zoznam predpokladov a požiadaviek na výkon funkcie  

hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda, ktoré by mali byť náležitosťami písomne 

prihlášky. 

 

Podmienky voľby hlavného kontrolóra sú nasledovné: 

 

Kvalifikačné predpoklady : minimálne úplne stredné vzdelanie 

Ďalšie požiadavky:  

- predpokladaný nástup do práce  1. decembra 2015 

- pracovný pomer na plný pracovný úväzok na funkčné obdobie 6 rokov 

- plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

- bezúhonnosť 

- minimálne 5 ročná prax 

- riadiace a organizačné schopnosti 

- plat podľa § 18c ods.1 a ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadneí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Náležitosti písomnej prihlášky 

a) Osobné údaje v rozsahu:  meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. 

b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie. 

c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných činností. 

d) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť  a o členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy. 



f) Informácia o jazykových a počítačových znalostiach. 

g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas dáva, komu sa súhlas 

dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas dáva a podmienky 

jeho odvolania. 

h)  

Požadované doklady: 

Písomná prihláška 

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

Šrukturovaný životopis 

Údaje potrebné  na vyžiadane výpisu z registra trestov 

 

Potom sa prikročilo k otváraniu obálok so žiadosťami uchádzačov na funkciu hlavného 

kontrolóra.  

 

Pri otváraní obálok jednotlivých uchádzačov komisia zistila nasledovné : 

 

1. uchádzač 

 

Meno a priezvisko: 

Mgr. Albert Nagy 

 

Dátum narodenia:  

 

 

Adresa trvalého pobytu:  

 

 

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa – Vysoká škola medzinárodních vzťahu Praha zo dňa 

6.6.2014 

  

Ostatné doklady o vzdelaní, kurzy a pod.:  

- Uvedené v štrukturovanom profesijnom životopise 

 

Prehľad doterajšej praxe:  

- Uvedené v štrukturovanom profesijnom životopise 

 

Prax: 38 rokov praxe 

 

Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť  a o členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, 

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť: 

- Doklad predložený, nevykáva 

 

Informácia o znalosti základných noriem samosprávy: 

- Doklad predložený 

 



Údaje potrebné  na vyžiadane výpisu z registra trestov: 

- Príloha č.1 predložená, údaje sú k dipozícii 

 

Informácia o jazykových a počítačových znalostiach: 

- Uvedené v štruktorovanom profesijnom životopise 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas dáva, komu sa súhlas dáva, na aký 

účel, rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas dáva a podmienky jeho odvolania. 

- Doklad predložený 

 

Prihláška podaná:  dňa 11.10.2021 

 

Uchádzač predložil písomnú prihlášku so všetkými náležitosťami  a ďalšie  požadované 

doklady. Komisia konštatuje, že menovaný spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 

a ďalšie požiadavky. 

 

 

2. uchádzač 

 

Meno a priezvisko: 

Ing. Zoltán Fekete 

 

Dátum narodenia:  

 

 

Adresa trvalého pobytu:  

 

 

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa – Ekonomická univerzita v Bratislave, 17.09.2002 

  

Ostatné doklady o vzdelaní, kurzy a pod.:  

- Uvedené v štrukturovanom profesijnom životopise,  

- predložené  

– osvedčenie Akadémie vzdelávania , Sládkovičova9, 984 01 Lučenec, zo dňa 

20.6.2003, 

- odvedčenie Akadémie vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava, zo dňa 21.5.2004 

 

Prehľad doterajšej praxe: 

- uvedené v štrukturovanom profesijnom živote  

 

Prax: 24 rokov 

 

Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť  a o členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, 

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť: 

- Informácia predložená, uvedené v štrukturovanom profesijnom živote  



 

 

Informácia o znalosti základných noriem samosprávy: 

- Informácia predložená, uvedené v štrukturovanom profesijnom živote  

 

Údaje potrebné  na vyžiadane výpisu z registra trestov: 

- Údaje na vyžiadanie VRT boli predložené 

 

Informácia o jazykových a počítačových znalostiach: 

- Informácia predložená, uvedené v štrukturovanom profesijnom živote 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas dáva, komu sa súhlas dáva, na aký 

účel, rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas dáva a podmienky jeho odvolania. 

- Súhlas predložený 

 

Prihláška podaná:  13.10.2021 

 

Uchádzač predložil písomnú prihlášku so všetkými náležitosťami  a ďalšie  požadované 

doklady. Komisia konštatuje, že menovaný spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 

a ďalšie požiadavky. 

 

 

 

Po otvorení obidvoch  obálok zasadnutie komisie bolo ukončené. 

 

 

Zapísala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka   

                

 

 

 

Členovia komisie : 

 

György Bugár   .. ................................. 

 

Ladislav Gútay  .................................... 

    

Mgr. Klára Sándorová ..................................... 

  

Mgr. Alexander Dakó  ..................................... 

 

Mgr. Rita Őriová   ..................................... 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 21.10.-2021 


