Oznámen ie
funkcll, zaměstnaní, činností a majetkových pomerov

podfa ústavného zákona č. 357/2004 Z, z. o ochraně veřejného zánjinu
1. Titul, měno, priezvísko : Ing Richard Takáč

2. Oznámeníe za íok : 201S

3, Oznámellie hol o podané:

4. Veřejná llinkciu: poslanec TRK, poslance Pis/ v hievidzi

5, Ku drtu podán i u o/nárneniu spíňn podobenky nczlučitďnosti výkonu funkcic veřejného
lunkcionárti s výkonom inýeh funkciI, zaměstnaní ulebo činnosti pudla čl. 5 ods. 1 a 2 u, /„
357/2004 Z.
(3. Popři výkone funkcic veřejného funkcionára vykonává nnsledovné znmestnanie
v prucovnom poníci e, alebo obdobnom pracovními vztahu, alebo Stiítno/uineslnaneekoin
pomere ( čl. 7 ods. I písm. b) u. z. 357/2004 Z, z,:
riaditď v společnosti Land Trading SK, ,v,Horová -1.16/16, V7! 01 Prievidza,
IČO; 46613242

7. Vykonává nnslcdovnú podnikatelská činnost*, alebo íuú samostatná /hrobková činnost'
( čl, 5 ods. 2 až 6 a čl, 7 ods. 1, písni, b) u. z. 357/2004 Z. z.: Ano
Lund Tradi/tg SK, s.r.o,, Borová 43 fič ů, 971 01 Prievidza,
IČO: 46613242
ShvSafa, v.r.o,, Horová 436/16, 971 Ol Prievidza
IČO; 44332629
Richard Takáč - SHR, Bórová 436/16, 971 01 Prievidza, IČO, 50075411
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8. 1’oías výkonu veřej nej iunkeío má lieíu llmkeie (

či,

7 ods, 1 pism. e) u, z, 357/2004 Z,

);

předsedo pozemkového společenstva bývalých urbárnikov obce Opatovce nad Ntlrou
IČO; 00629677

9. Příjmy za rok 2018 - příjmy dosiahnuté v uplynuiom kalendámom roku ( čl. 7, ods, 1 písni,
d) ti. z. 357/2004 Z. z. )
a) příjem z výkonu funkcie veřejného funkcionára

8418,- EUR

b) příjem z výkonu ínýdi funkeií, /luneHlnimí, alebo Činností, v ktorej vykonávaní veřejný
funkcionář pokračuje aj po ujulí mi funkcie veřejného funkcionára 1500, - EUR

10. Vlaslníetvo nehnutďností vrátane bytu a nebytového priestoru ( čl. 7 ods. 1. písm. e) a ods.
4 písni, a) u. 7., 357/2004 Z. z.:
/, Rodinný dom v Prievidzi
2, Podiely v k.il Opatovce nad Mitrou, na LV, č. 4894, 220, 632, 2482, 456, 2395, 1206,
2981, 1385, 1442, 1449, 2274, 2275, 1743, 2066, 1787, 2996, 2066, 2996, 2320, 2321,
2328, 2329

1 i. Vlastnicko hnutefnej vcci, ktorej zvyčajná cena přesahuje 35
( či. 7. ods. I. písin, c) a ods. 4, písni, b) u, z. 357/2004 Z. z,:

násobok minimálnej mzdy

12. Vlastníctvo majetkového práva, alebo i nej majetkovej hodnoty, kterých menovitá hodnota
přesahuje 35- násobok minimálnej mzdy ( čl. 7. ods, 1. písm. c) a ods. 4, písni, c) u. z.
357/2004 Z. z.:
13, Hxislencia záviizku. kiorého predmetom je peňažné plneníe v menovttej hodnotě
presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy ( čl, 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4, písm. d) u.
z 357/2004 Ž. z.):

1. ilypotekámy úvěr 162 400,- EUR
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