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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 : doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 

2. Oznámenie za rok : 2013, po ujatí sa verejnej funkcie za rok 20131)   

3. Oznámenie bolo podané: 30.3.2014 

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. tj., 

- nevykonáva žiadnu funkciu ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie, povolanie alebo činnosť 

označenú v osobitnom zákone za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 2 a ods. 7 ústavného zákona).  

 

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.: 

Názov zamestnávateľa:   

a, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Sídlo – ulica, 

číslo: Študentská 2,  obec : Trenčín. 

b, KAMEAT, s.r.o., Sídlo – ulica, číslo: Dibrovova 25, obec : Nové Mesto nad Váhom 

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.: 
Názov podnikateľského subjektu: 

KAMEAT, s.r.o., Sídlo – ulica, číslo: Dibrovova 25, obec : Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915 01                           

IČO 36 342 114. Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti : spoločnosť s ručením 

obmedzením 

Funkcia : konateľ 

8.  Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie ( čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004 Z. z. ): 
Vykonávam funkciu v územnej samospráve 7) 
a, Nové Mesto nad Váhom Názov / označenie funkcie: poslanec Mestského zastupiteľstva  

 

9.  Príjmy za rok 2013 – príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku ( čl. 7. ods. 1 písm. 
d) u. z. 357/2004 Z. z. ): 58 349,20 € 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára: 1740,60 € 
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b) príjem  z výkonu  iných  funkcií,  zamestnaní,  alebo činností,  v ktorej  vykonávaní  verejný 
funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára: 56 608,60 €   
 

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.: 
 

P. č.  Popis majetku  

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov katastrálneho územia) 

Podiel 

1. Byt, rok 2002, , kat. územie Nové Mesto nad Váhom 1/2 

2. Garáž, rok 2004, kat. územie Nové Mesto nad Váhom 1/2 

3. Ambulancia, rok 2007, územie Nové Mesto nad Váhom 1/1 

4.  Záhrady, zastavené plochy a nádvoria, r. 2009, kat. úz. Nové mesto nad Váhom 1/2 

5.  Rodinný dom, 2012, kat. úz. Nové mesto nad Váhom 1/2 

 

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.: žiadne 
 

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.: žiadne 
 

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.) : žiadne 

 
 

Trenčín., 30.3.2014 

 

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., v.r. 

 

 

 


