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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 : PaedDr.Miroslav Kubičár 

 

2. Oznámenie za rok : 2013 

 

3. Oznámenie bolo podané: 31.12.2013 

 

4. Verejná funkcia: poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

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.: 

áno 

 

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.: 

riaditeľ Gymnázia Púchov  

Účasť vo vzdelávacích projektoch MPC Bratislava: lektor, expert, overovateľ 

 

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.: 

Nie 

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

- poslanec Mestského zastupiteľstva Púchov, neplatená funkcia 

- zástupca primátora mesta Púchov, neplatená funkcia 

- predseda Regionálnej rozvojovej agentúry Púchov, neplatená funkcia 

 

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 

Trenčiansky samosprávny kraj 434,91 € 

Mesto Púchov  1698,00 € 

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

funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára   

Gymnázium Púchov  18406,79 € 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava  1045,50 €  
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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.: 

 

Údaje o pozemkoch 

1. druh pozemku záhrada 

 parcelné číslo 1844/38 

 výmera 764 m² 

 zastavaná plocha 16 m² 

 katastrálne územie Púchov 

 číslo listu vlastníctva 3559 

 podiel výlučné vlastníctvo 

 právny dôvod nadobudnutia kúpna zmluva ( vysporiadanie pozemkov 

záhradkových osád) 

 dátum nadobudnutia 3.12.2001 

 

2. druh pozemku zastavaná plocha pod obytným domom 

 parcelné číslo KN 370/20 

 výmera 611 m² 

 zastavaná plocha 611 m² 

 katastrálne územie Púchov 

 číslo listu vlastníctva 2917 

 podiel 1391/45221 

 právny dôvod nadobudnutia zmluva o prevode vlastníctva bytu 

 dátum nadobudnutia 22.1.1996 
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3. druh pozemku ostatná plocha 

 parcelné číslo 90271 

 výmera 2107 m² 

 zastavaná plocha - m² 

 katastrálne územie Letanovce 

 číslo listu vlastníctva 534 

 podiel 2/157 

 právny dôvod nadobudnutia dedičstvo po otcovi D 1626/95 

 dátum nadobudnutia 31.8.1996 

 

4. druh pozemku orná pôda, trvalé trávnaté porasty 

 parcelné číslo 462,783,898,1078,1188,1189,1190,1191,1325,144

5,1582,1605,1606,1738,1863,2060, 

2174,2175,2341,2408,2695,2810,2981,3016,3017,

3243,3244,3408,3516,3562 

 výmera 77 333 m² 

 zastavaná plocha - m² 

 katastrálne územie Letanovce 

 číslo listu vlastníctva 808 

 podiel 6/48 

 právny dôvod nadobudnutia dedičstvo po otcovi D 1626/95 

 dátum nadobudnutia 31.8.1996 

 

5. druh pozemku orná pôda, trvalé trávnaté porasty 

 parcelné číslo 491,492,702,703,704,721,722,828,829,943,1021,13

85,1663,1664,1751,1752,1867,1923,2007,2008,227

9,2567,2583,2823,2824,2979,3018,3019,3293,341

0,3525,3600 

 výmera 87 913 m² 
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 zastavaná plocha - m² 

 katastrálne územie Letanovce 

 číslo listu vlastníctva 193 

 podiel 35/630 

 právny dôvod nadobudnutia dedičstvo po otcovi D 1626/95 

 dátum nadobudnutia 31.8.1996 

 

6. druh pozemku orná pôda, trvalé trávnaté plochy 

 parcelné číslo 491,702,703,722,828,944,1022,1386,1665,1666,17

52,1866,1922,2005,2006,2278,2568,2584,2823,298

0,3020,3021,3409,3526,3599 

 výmera 51 499 m² 

 zastavaná plocha - m² 

 katastrálne územie Letanovce 

 číslo listu vlastníctva 534 

 podiel 35/560 

 právny dôvod nadobudnutia dedičstvo po otcovi D 1626/95 

 dátum nadobudnutia 31.8.1996 

 

7. druh pozemku zastavaná plocha 

 parcelné číslo 2511 

 výmera 2 302 m² 

 zastavaná plocha 2 302 m² 

 katastrálne územie Letanovce 

 číslo listu vlastníctva 533 

 podiel 76/11932 

 právny dôvod nadobudnutia dedičstvo po otcovi D 1626/95 
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 dátum nadobudnutia 31.8.1996 

 

8. druh pozemku orná pôda, trvalý trávnatý porast 

 parcelné číslo 2517 

 výmera 3246 m² 

 zastavaná plocha - m² 

 katastrálne územie Letanovce 

 číslo listu vlastníctva 2517 

 podiel 1/8 

 právny dôvod nadobudnutia dedičstvo po otcovi D 1626/95 

 dátum nadobudnutia 31.8.1996 

 

 

9. druh pozemku orná pôda, trvalé trávnaté plochy 

 parcelné číslo 90 204 

 výmera 191 m² 

 zastavaná plocha - m² 

 katastrálne územie Letanovce 

 číslo listu vlastníctva 291 

 podiel 35/560 

 právny dôvod nadobudnutia dedičstvo po otcovi D 1626/95 

 dátum nadobudnutia 31.8.1996 

 

Údaje o stavbách 

1. druh stavby záhradná chatka 

 parcelné číslo 1844/62 
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 zastavaná plocha 16 m² 

 katastrálne územie Púchov 

 číslo listu vlastníctva 3614 

 podiel 1/2 

 právny dôvod nadobudnutia pri vysporiadaní pozemkov záhradkových osád 

matka prepísala 1/2chatky na mňa 

 dátum nadobudnutia 8.8.2001 

 

2. druh stavby garáž 

 parcelné číslo 39 

 zastavaná plocha 19 m² 

 katastrálne územie Púchov 

 číslo listu vlastníctva 1326 

 podiel 1/2 

 právny dôvod nadobudnutia kúpna zmluva 

 dátum nadobudnutia 13.4.2004 

 

Údaje o bytoch 

1. súpisné číslo stavby 1666 

 adresa Mudroňova 1666/7, byt č. 11, 020 01 Púchov 

 výmera bytu 67,9  m² 

 plocha loggie 3,20 m² 

 plocha 2 balkónov  3,20 m²  

 plocha pivnice  1,65 m² 

 katastrálne územie Púchov 

 číslo listu vlastníctva 2917 

 podiel výlučné vlastníctvo 
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 právny dôvod nadobudnutia zmluva o prevode vlastníctva bytu  

 dátum nadobudnutia 22.1.1996 

 

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.: 

 

Auto  Majetkový podiel Počet  Cena podielu 

Dacia Logan MCV 12.10.2007 1/2 1 7956,67 

Citroen C3 Pluriel 30.12.2010 1/2 1 2450,00 

 

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.: 

Nie 

 

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.) : 

Nie 

Čestné vyhlásenie 

Vyhlasujem na svoju česť, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej 

domácnosti
2)

, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov. 

 

                                                                               ............................................... 

                                                                                                podpis 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý (á) 

právnych následkov nepravdivého alebo neúplného majetkového priznania. 

 

V Púchove dňa 31.12.2013 

                                                                                 ............................................... 

                                                                                                  Podpis 

PaedDr.Miroslav Kubičár, vlastnou rukou 

 


