
Oznámenie
funkcií, zaměstnaní, činností a majetkových pomerov

podl’a ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochraně veřejného záujmu
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2. Oznámenie za rok : 10 /<f !
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3. Oznámenie bolo podané:
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4. Veřejná funkcia:
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5. Ku dňu podania oznámenia spíňa podmienky nezlučitďnosti výkonu funlccie veřejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zaměstnaní alebo činností podlá čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 
357/2004 Z. z.: _ —
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6. Popři výkone funlccie veřejného funkcionára vykonává následovně zamestnanie 
v pracovnom pomere, alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneclcom 
pomere ( čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.:
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7. Vykonává nasledovnú podnikatelská činnost’, alebo inú samostatná zárobková činnost’ 
(čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1. písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.:
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8. Počas výkonu verejnej funlccie má tieto funlccie ( čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004 Z. z.):
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9. Příjmy za rok 2018 - příjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku ( čl. 7. ods. 1 písm. 
d) u. z. 357/2004 Z. z.)

b) příjem z výkonu iných funkcií, zaměstnaní, alebo činností, v ktorej vykonávaní veřejný 
funkcionář pokračuje aj po ujatí sa funkcie veřejného funkcionára

10. Vlastníctvo nehnutefností vrátane bytu a nebytového priestoru ( čl. 7 ods. 1. písm. e) a ods. 
4 písm. al u. z. 357/2004 Z. z.: __ . ,

11. Vlastníctvo hnutefnej věci, ktorej zvyčajná cena přesahuje 35 - násobok minimálnej mzdy ( 
čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.:

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

13. Existencia závazku, lctorého predmetom je peňažné plnenie vmenovitej hodnotě 
presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy ( čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. d) u. 
z 357/2004 Z. z.):

a) příjem z výkonu funkcie veřejného funkcionára
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