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Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

 

1. Titul, meno, priezvisko : Ing. Viera Zboranová  

2. Oznámenie za rok :  2013 

3. Oznámenie bolo podané: TSK, 13. 03. 2014  

4. Verejná funkcia:  poslanec TSK 

 

5.  Ku  dňu  podania  oznámenia  spĺňa  podmienky  nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára  s výkonom  iných  funkcií,  zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 

357/2004 Z. z.: 

spĺňam  

 

6. Popri     výkone   funkcie    verejného    funkcionára    vykonáva   nasledovné  zamestnanie 

v  pracovnom   pomere,  alebo  obdobnom   pracovnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneckom 

pomere ( čl. 7 ods. 1 písm. b)  u. z. 357/2004 Z. z.: 

vedúca odboru,  Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01  Považská Bystrica 

  

7. Vykonáva  nasledovnú  podnikateľskú  činnosť,  alebo  inú  samostatnú zárobkovú činnosť      

( čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1. písm. b) u. z.  357/2004 Z. z.: 

nevykonávam 

8.  Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie ( čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004 Z. z. ): 

Funkcie v územnej samospráve: 

Obec Papradno – poslanec obce a súčasne zástupca starostu 

Obec Stupné – kontrolór obce 

 

9.  Príjmy za rok 2013 – príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku ( čl. 7. ods. 1 písm. 

d) u. z. 357/2004 Z. z. ) 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára 
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4.737,96 € 

b) príjem  z výkonu  iných  funkcií,  zamestnaní,  alebo činností,  v ktorej  vykonávaní  verejný 

funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára   

11.061,99 € 

 

10.  Vlastníctvo nehnuteľností vrátane bytu a nebytového priestoru ( čl. 7 ods. 1. písm. e) a ods. 

4 písm. a) u. z. 357/2004 Z. z.: 

1.) Byt č. 2., 1. p, vchod 1, rodinného domu s. č. 119, k. ú. Papradno, č. parc. 1354/1, 

podiel 1/1 

2.) Pozemok 760 m
2
 a 52 m

2
, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Papradno, č. parc. 1354/1 

a 1354/2, podiel 1/4 

3.) Pozemok 1652 m
2
, orná pôda, k. ú. Papradno, č. parc. 1093/8, podiel 1/1 

4.) Pozemok 76 m
2
, orná pôda, k. ú. Papradno, č. parc. 3056/1, podiel 2/7 

 

11. Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy 

( čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.: 

Osobný automobil Škoda Fabia (r. 2003) 1/1 

 

12. Vlastníctvo  majetkového  práva, alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje  35 –  násobok  minimálnej  mzdy   ( čl. 7. ods. 1. písm. e)   a  ods.   4. písm.   c) u. z. 

357/2004 Z. z.: 

 

Finančné úspory 1/2 

13. Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote 

presahujúcej 35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. d) u. 

z 357/2004 Z. z.) : 

Úver ŠFRB – stavebný (od r. 2004) 1/1 

 
 

 

 


