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Zloženie inventarizačných komisií 

pre vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry majetku Obce Močenok 

k 31. 12. 2018 

 
 

a) Ústredná inventarizačná komisia 
 

1. Ing. Marek Mesároš  poslanec   predseda komisie 

2. Mgr. Zdenka Dičérová pracovníčka obce  tajomníčka komisie  

3. Ing. Lucia Hambalková pracovníčka obce  členka komisie 

4. Miroslav Lóži   ved. ÚS a IV   člen komisie 

 

b) Dielčia inventarizačná komisia pre DHIM, HIM, NIM obecného úradu, 

obecnej polície 
     Komisia v uvedenom zložení vykoná fyzickú inventúru v objekte obecného radu, obecnej 

polície. 
 

1. Ing. Marek Mesároš  poslanec   predseda komisie 

2. Mgr. Klaudia Kleinová pracovníčka obce  tajomníčka komisie 

3. Helena Blehová  pracovníčka obce  členka komisie 

4. Bohuš Sabo   pracovník obce  člen komisie 

 

c) Dielčia inventarizačná komisia pre hospodárstvo riadené obcou 
     Dielčia komisia v uvedenom zložení vykoná fyzickú inventúru v objekte zdravotného 
strediska a  domova dôchodcov  

1. Ľuboš Blažo    poslanec  predseda komisie 

2. Darina Straňáková   pracovníčka obce tajomníčka komisie 

3. Ing. Erika Horváthová  pracovníčka DD členka komisie 

4. Štefánia Šášiková   pracovníčka obce členka komisie 

 

d) Dielčia inventarizačná komisia pre kultúru a kino 
     Komisia v uvedenom zložení vykoná fyzickú inventúru v kultúrnom stredisku, v kultúrnom 

dome a v priestoroch Orlovne. 
 

1. Ing. Veronika Kollárová  poslankyňa  predsedkyňa komisie 

2. Ing. Marek Karlubík   pracovník obce tajomník komisie 

      3. Iveta Leššová    pracovníčka obce členka komisie 

4. Karol Malík         člen komisie 

 

e) Dielčia inventarizačná komisia pre HD, domy smútku, športovú halu         

a sklad CO 

     Komisia v uvedenom zložení vykoná fyzickú  inventúru na HD, v dome smútku horný 

cintorín a dolný cintorín, športovej haly a skladu CO. 
 

1. Ľuboslav Hipp  poslanec   predseda komisie 

2. Bc. Eleonóra Flammichová pracovníčka obce  tajomníčka komisie 

3. Miroslav Lóži   pracovník obce  člen komisie 

4. Lýdia Sekerešová  pracovníčka obce  členka komisie 

5. Štefan Fica   pracovník obce  člen komisie 
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f)  Inventarizačná komisia pre Kabel TV Močenok  
 

1. Ing. Ernest Vereš      poslanec   predseda komisie 

2. Ing. Marcela Lenčéšová pracovníčka obce  tajomníčka komisie 

3. Ing. Marek Karlubík   pracovník obce  člen komisie 

4. Iveta Leššová   pracovníčka obce  členka komisie 
 

 

     Dielčie inventarizačné komisie vykonajú fyzickú inventúru majetku obce v období 

od 01. 11. 2018 do 23. 11. 2018. Výsledky inventarizácie odovzdajú najneskôr  

do 30. 11. 2018  p. Eleonóre Flammichovej k ďalšiemu spracovaniu. 

 

 

g) Dielčia inventarizačná komisia pre dokladovú inventúru 
 

1. Ing. Lucia Hambalková pracovníčka obce  predsedkyňa komisie 

2. Mgr. Zdenka Dičérová pracovníčka obce  tajomníčka komisie 

3. Darina Straňáková  pracovníčka obce  členka komisie 

 

     Dielčia inventarizačná komisia vykoná inventarizáciu záväzkov, pohľadávok, 

stavy na účtoch, úverov, finančného majetku a ostatného majetku fyzicky 

a dokladovo v čase od 02. 01. 2019 do 31. 01. 2019 so stavom k 31. 12. 2018. 

 

 

 

 

     Inventarizačné komisie boli v uvedenom zložení schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Močenku .............. 

 
 

 

 

Močenok, xx.xx.2018  

 

 

 

                                                                                                 PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                         starosta obce 


