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Titl:

Komisia na ochranu veřejného záujmu 
Trenčianslcy samosprávný kraj 

TRENČÍN

I

Vec: Oznámenie. ' , .

Podávám oznámenie za predchádzajúci rok 2015 a uvádzam, že spíňam podmienku 
nezlučitelnosti funkcie veřejného funkcionář a svýkonom iných funkcii, zaměstnaní alebo 
činností, pričom toto moje oznámenie splňa kritéria aj podlá ústavného zákona 6.357/2004 
Z.z., ktorý sa vzťahuje na funkcionárov tam.uvedených.
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V roku 2015 som mal následovně příjmy z nasledovných titulov:
1. Odchodné od Ministerstva vnútra SR vo výške 740,906,
2. Odměna za výkon funkcie poslanca zastupitelstva TSK vo výške 5.400,006,
3..' Oplmena za výkon zamestnania .na pozícii přednostu městského úřadu 

. u zamestnávatefa Město Dubnica nadsVáhom. 49.392,546.

Moje příjmy dosiahnuté vuplynulom kalendárnom roku 2015 holi spolu vo výške 
25.533,446. Podnikatelská činnost’ som nevykonával.

Moje majetkové poměry spoločne smojou manželko- —-  ______ .,
trvalým bytom vPůchove na Stefánikovej ulici 6.828/10, slctorou máme bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov, spočívali lcultimu roka vo vlastníctve nehnutelností- 3-izbového 
bytu vPůchove na Mudroňovej ulici 6.1667 apodielu 69/3312 na spoločných častiach a 
zariadeniach domu, 5-izbového bytu vPúclrove na Stefánikovej ulici 6.828 apodielu 
264/4229 na spoločných častiach a zariadeniach domu s 2 garážami, rekreačnej chalupy 6.494 
v Lazoch pod Makytou a 2 garáží v Púchove, časť Horné ICočkovce, ďalej hnutefnej věci, 
ktorej zvyčajná cena presalmje 35- násobok minimálnej mzdy, majetkového práva, lctorého 
menovitá hodnota přesahuje 35- násobok minimálnej mzdy a v existencii závazku, lctorého 
predmetom je peňažné plnenie vmenovitej hodnotě presahujúcej 35- násobok minimálnej 
mzdy. Naša málo leť' ’ ' Ictoiá s námi žije v spolocnej domácnosti,
neholá vlastníkem nehnutelností, ani hnutelnej věci, ktorej zvyčajná cena přesahuje 35- 
násobok minimálnej mzdy, ani majetkového práva, lctorého menovitá hodnota přesahuje 35- 
násobok minimálnej mzdy a ani závazku, lctorého predmetom je peňažné pN rie^vmenovitej 
hodnotě presahujúcej 35- násobok minimálnej mzdy.

V Púchove dňa 21 .marca 2016
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