
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Oznámenie funkcií, zaměstnaní, činností a majetkových pomerov poslancov

1. Titul, měno, priezvisko : doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

2. Oznámenie za rok : 2015

3. Veřejná funkcia: poslanec Trenčianskeho samosprávného kraja

4. Ku dňu podania oznámenia spíňa podmienky nezlučitePnosti výkonu funkcie
veřejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zaměstnaní alebo činností podPa čl. 
5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004: áno

5. Popři výkone funkcie veřejného funkcionára vykonává následovně zamestnanie v 
pracovnom pomere, alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 
štátnozamestnaneckom pomere ( čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

6. Vykonává nasledovnú podnikatePskú činnost’, alebo inú samostatnú zárobkovú 
činnost’ (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1. písm. b) u. z. 357/2004: nevykonávám

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

Město Považslcá Bystrica - primátor
člen Komisie pre financovanie, rozpočet a investície TSK
člen Dozornej rady Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
člen správnej rady Ústavu památi národa
předseda oblastného výboru a základnej organizácie SZPB

8. Příjmy za rok 2014 - Příjmy dosiahnuté v uplynulom kal. roku ( čl. 7. ods. 1 písm. d) 
u. z.)

a) příjem výkonu funkcie, za kt. sa dává oznámenie za uplynulý kalend, rok: 3 787,92 6

b) příjem z výkonu iných funkcií, zaměstnaní, alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračujem aj po ujatí sa funkcie verejnej funkcie: 54 431,32 €
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9. Vlastníctvo nehnutePností vrátane bytu a nebytového priestoru ( čl. 7 ods. 1. písm. e) 
a ods. 4 písm. a) u. z. 357/2004:
byt s pozemkom pod stavbou - zastavaná plocha a nádvorie 
rodinný dom s priťahlým pozemkom - zastavaná plocha a nádvorie

10. Vlastníctvo hnutePnej věci, ktorej zvyčajná cena přesahuje 35 - násobok minimálnej 
mzdy ( čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. b) u. z. 357/2004:
osobný automobil Skoda Octavia, osobný automobil Kia Sportage

11. Vlastníctvo majetkového práva, alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá 
hodnota přesahuje 35 - násobok minimálnej mzdy ( čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm.
c) u. z. 357/2004: úspory v banke

12. Existencia závazku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnotě 
presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy ( čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. d) u.
z): hypotekárny úvěr
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