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•
Oznámenie funkcií, zamestnaní, člnností a majetkových pomerov verejného funkcionára

podl'a ústavného zákona č, 357/2004 Z. z, o ochrane verejného záujmu pri výkone
fu~kcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ústavný zákon')

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Prleivlsk() .

.. :,: .. :-- ..:e~mail·'··

111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111 NRAB3. o_o
1 •



• •
B) Vykonávaná verejná funkcia

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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8) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*1 pokial' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
NRAB3.0_03 •



• •
B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*1 pokia!' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
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*1 pokia!' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
. NRAB3.0_05

•

•



• ;t~t~~J~~.~;~r~jfí&~~ltÁ~f~~~i!:K:_~~~,t~:J~:,:L~~~I.~]~:j~~:.I:~~
B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

•
._ .

'1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
NRAB3.0_06 •



• •
C) Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem,že

1. ku dňu ustanovenla do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť
označenú v Ustave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučitel'nú (čl. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

2. ku dňu podania tohto oznámenia splňarn podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podl'a čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podľa
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepoorukarn: to sa 'nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze.

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán .
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3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona],
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4. vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]
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V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového rCjcyce"'1
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely \. :,<_ , ·;J~~-i::
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku. '~::::_'_::~~ ':'/.:

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adníte v číslovaní strán.
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O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

• Ka!asiráln~_:~zemie --~

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovant strán.
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O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

1. Vlastnictvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v čfslovanl strán.
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O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželkya neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

1. Vlastnfctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, príložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslcvaní strán.
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2. Vlastníctvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

.. '.:..'

. Orutl. ,',

o. '-,', ~.

Druh' '.

':~;:~~!~~~~~f~~;ľJf

-Druh .. ~
..

·,fováťenskä:ézn'ácka··.· .•···· :
· "~.otóróVétíó'Vdzidla-·) é o'.

" ': ~~:".r·" ~_ .. ~:~ .

... ,._ ....

. ' Tóváre~ská značka» .:~'
· ~m9torcivého vozidj~:~:~:~ ", . ,,,', ..

.i, - _-~_._,:, ·C.' ~._'_~'.

o.'~' ,-.

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán .
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3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona]
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4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost' zohl'adnite v číslovaní strán.
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5. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

6. Užívanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]
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7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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