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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 :  PhDr. Štefan Škultéty 

 

2. Oznámenie za rok : 2013 

 

3. Oznámenie bolo podané:  

 

4. Verejná funkcia: poslanec Z 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.: 

 

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.: 

  

nie 

 

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. ): 

  

- funkcia v územnej samospráve: primátor mesta Trenčianske Teplice 

- funkcia v samosprávnom kraji: poslanec TSK 

- funkcia v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť: 

o Predseda správnej rady MAS Teplička, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice, 

občianske združenie 

o Predseda správnej rady MŠK Slovan, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice, 

občianske združenie 

o Predseda správnej rady Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske 

Teplice, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice 
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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 

 

435,- Eur 

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

funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára   

 
20.959,- Eur 

 

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. Druh majetku byt a garáž 

Katastrálne územie .Trenčín 

Číslo parcely 1902/56 Číslo LV 8682  

bezpodielové vl. 

 

2. Druh majetku  garáž 

Katastrálne územie . Trenčín. 

Číslo parcely 1902/56 Číslo LV 8682  

bezpodielové vl. 

 

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.: 

 

1. automobil Škoda SUPERB 

bezpodiel. vl. 

 

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.: 

 

1. účty  

bezpodiel. vl. 

 

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 


