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

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

za rok: . 2'lj O· 2 ~

ti' Pri ujatí sa výkonu
verejnej funkcie K 30. aprílu Intemé poradové číslo verejného

funkcionára (vyplní príslušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

[
'TitUI pred .
menom

,l Priezvisko CERTfkCD VAr

_l RO~.~W.o

rI Adresa trvalého pobytu

I ulica !J.ŽIR:KU'
II obec : PRI.EVIDZA
I

štát ti' SR ' ,ČR iný
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Interné poradové číslo verejného
fUhkc;ionára. (vyplnl ptislušný orgán) •

B) Vykonávaná verejná funkcia

Pr kladaný dátum s~ončenia
verejnej funkcie ..•

(vyplni príslušný orgán)· * 1

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky

špeciálny prokurátor

i) verejný ochranca

komisár pre deti

*1 pokia!' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• InternéporäQOvé číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán) •

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*1 pokia!' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• lnterňé poradové čí?loverejného
fllnkcionafa (vyplnFptfslušný orgán) •

... i,_-:,::.:.· .... ·... :,.··

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Predpokladaný dátum, skončénla
výkonu verejnej funkcie .'

(vyplní príslušný orgán)

• , °o. •

za) predseda Úradu pre reguláciu sieJ'ovýchoqvetví

podpredseda Úradu pre reguláciu Si~ťových odve~í

člen Regulačnej rady

zb) predseda Úradu prereguládu elektronických
komunikácií a poštOvýCh služieb .

r. podpredseda Úradu pIe regul~ciu elektronických
komunikácií a poštových služieb

predseda Dopravného úradu

zc) štatutárny prgán alebo člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
n~yrhuje ,alebO ustanovuje šiat alebo právniqká osopa
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu .

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo

.' -. právnická osoba so stopercentnou majetkovou
účasťou štátu

Názov právnicke] osoby .

člen dozornej rady štátneho,pďdnikU, ktorého
do funkcie ustänovuje štát

likvidátor (vprípade likvidácie štátneho podniku)

t . N'''''' i""'l><> podn~u

strana 4 celkový 14
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• •
B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

zj}predseda Úradu pre dohľad nad.zdravotnou
starostlivosťou '

člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou'

zk) predseda RädypŕefozpočtoVú zodpovednosť

člen Rí)dy pre rozpočtovú zodpovednosť

Zl) prezident POticajt1éhcr:zboruSloVenskej republiky,'

viceprezident Policajrtéhozboru Slovenskej republiky

* 1 pokia!' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Inteŕnéporadové číslo verejného
fnk9ipnára(vyplní príslušný orgán) •

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

. zp) verejný funkcionár, ktorý nieje uvedený v písmenách a) až zo);'
ak tak ustanoví zákon:

Názov verejnej funkcie

*1 pokial' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

celkový
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• Interné poradové číslo verejného
funkclQnara (vyplní príslušný orgán)

..........•.........
•

C) Údaje oznámenia
V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujern, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcufunkciu, povolanie alebo činnosť
označenú v Ústave 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.)

I Pr.ávnickáalebo fyzickáo~oba
I .... .

I Ná,zov

I Sí:IO: uHcaI .. '

II obec
I

I štát SR CR iný
I
iI Funkcia
I

Dátum skončenia
výkonu

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

(~l)eVYkOnáVam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podl'a
VUstavy Slovenskej republiky a zákonov,
f~nepodnikám; to sa nevzt'ahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávat' len fyzická osoba za zákonom
\...Justanovených podmienok,

f6\nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
\_; dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľske] činnosti, okrem valného

zhromaždenia a členskej schôdze.

r:
il $piňam

pretože užnevykonávam verejnú funkciul_.__ ~ ~~~~~ __ ~~~~~~ ~ ~
!ol áno

pretože ešte neuplynulo 30 dni od vymenovania do verejnej funkcie

v

NRAB3.0_07 strana. 7 celkový 1 :,'4'počet strán •



• •
3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnomvzťahu,

alebo štátnozamestnaneckomvzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]
r------~~~~~--~----~-==-~--~=-~--~~--------------,-----------~---------,
\. Zal11estnávat~l'
I

Názov ,ZÁKú'ADNA ŠKOLA SAMÄ
'; ""00 •.• _'" __ .,,. __"\. •• ••• v .. ;. .' '" , " -_'

.obec

I štát

I Som dlhodobo uvoľnený na výkonl.~__~,~~~~~~~~~~ __~ ~~ v_er_~n_e_jf_Un~~_ie_p_oo_~_Z~á_ko_nn_ík_a_p_rá_re ~

:..... SR ČR iný

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

Podliikatel'ský subjekt

v
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Interné poradové číslo verejného
(vyplní príslušný ,orgán) •

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

Dáíum ujatia sa
výkonufunkde 20 

Funkcia

Funkčné alebo
iné požÍlky ..

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

.a) príjmy zvýkonu funkcie verejného funkcionára, .... (zdaniteľný príjem v €)
... za ktorú podávam totóoinámenie

b) príJmyz výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo (zdaniteľný príjem v €)
činností, v ktorýcrvykonávaní som pOkračoval
aj po ujatLsélflJnkcie verejnéQ() funMj()nár~

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového Ga'no·
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

NRAB3.0_09 14 •



• , Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán) •

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejného funkcionára

Titul pred
menom

Priezvisko

I~~C:~~~~~~~~~~~~C-~~--~=========D~I Adresa trva~ého pobytu (ibá~k;ide om~nielalmanželkualeb~nElplnoleté diet'a)

ulica iJ~ZIRKU' <: " " ' 'ii '
obec

čísl

PSČ

štát. : v SR ČR

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

• Druh BYT V BYTOVOM DOME,PCDIDlltU NA SPOLOČNÝCH PlRrES1TORO~
" • .: : . ., I o. • '."' :. .: ,

ČísloLV Vlastnícky podiel 1

Druh

územie

Číslo LV,', Vlastnícky podiel

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

G\~r~~:chádz~jtcar I "')::~ D~lšifl '~':;.·i1\;'1 I '"ť1' Zmai"strau1! "l
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• Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán) •

Majetkové pomery:
I

II verejného funkcionára II rnan~ela/manželky neplnoletého dieťaťa

2. Vlastníctvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

I
Továrenská značka
motorového vozidlatRokVýroby motorového vozidla 2008 Vlastnícky podiel

l_ Rok Výroby motorovéb, Vlastnícky podiel

Druh i_§t\'9R~bLKA VIt\gÚG_r;~oVÄr' __
F=::::::::::=-

Továrenská značka
motorového vozidla

Továrenská značka
motorového vozidla

Vlastnícky podiel

, I Druh
I

RokVýroby motorového vozidla

Druh

Vlastnícky podiel

Továrenská značka
I motorového vozidla

Rok Výroby motorového vozidla

Druh

Vlastnícky podiel

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok Výroby motorového vozidla

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

l, I
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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• Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán) •

manžela/manželky neplnoletéh() dieťaťa

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona]

Druh

Vlastnicky podiel

Vlastnícky podiel

-l Druh

I ~h

Vlastnícky podiel

4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]
--~----~----------~

Dátum
vzniku 19 06

.~,.:...
Výška podielu

Dátum
vzniku Výška podielu

Druh

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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• Inlerne.poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán) •

verejného funkcionár", neplnoletého dieťaťa

5. Užívanie nehnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

éíslOlV

I ~~t~~~tla

I .

I ::'Wloe
územie

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

Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona]

Dátum prijatia

V prípade,že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• lntemé poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán) •

Prílohy

,POT\tRDENi'E !CfZAP[ÄtENí bANE' Zo ZÁVIS{EJ,čl N'NosfT

Vlaslnoručn '
Vyhlasujem,.že všetky údaje vtomto oznámení sú pravdivé.

Dátum 13, 12 '2'0 22

Miesto PRI~VIDZA

záznamy príslušného orgánu Podpis a

Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania
alebo potvrdenia o prijme (čl..č-ods. 2 ústavného zákona)

Dát~m pr~jatia T/i'7jl 
oznarnsma ľ I - f , 
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