lrLĽĽľ,rľŇo op

Fomuláĺvypĺ ajlič|tale|nepaličkov m pismom'lmavomodďmalebočlernymplepisovacimp8lompodľavzolu

lÍ
lliľ nnÁgcč0ĎrÉÉr0H
iŕjľoB Ŕ Ŕ s ŠTŤUÚ ÚUvwxy Ýz
ŕmjk

Textnosmiepresohov l'prcdtlač

n

Žo t z 345 67 89

Interné poladové č|s{o

B)

podl'a stavného zákona č,' 357 12004 Z. z. o ochrane Verojn ho záujmu pri v kone
ĺunkclĺ vercjn ch funkcionárov V znenl neskoršlch predpisov ĺďale] len stavn zákon'')

'

zarok:)QÁc1

(Úl. 2

ods.

1

Ústavného zákona)

::'*']:l::-'ľ'
ver0]ne] Íunkcle

2O 2 o

lntelné poÍadové člslo Veľejného
íunkcionáIa (Vyp|nĺ plĺslušnorg n)

Dátum uJatia sa

Pledpokladan dátumskončsnia

v konu verBinej funkcie

v}ikonu VereJnel íunkcie

(\Yplnĺ pIlslGn' oIgán) '1

a) prezidBnl Slovenskej rcpubliky

20

b) poslanec Národnej rady s|ovonskej lepub|lky

20

slovenskej republiky

20

c) člen vlády

K3o'aprl|u

jného

Vlkonávaná verejná funkcia

Veľejná funkcĺa, za ktorÚ sa oznámenie podáva

Oznámenie funkcií, zamestnanĺ, činnostíamajetkotĺ ch pomerov verejného funkcionára

ve

ÍunkcionáE {Vyplni prlslušn oQán)

d)

2A

ved ci tistredného orgénu Štátnej spÉvy, ktoĺ, nie je
členom v|ády slovensksj republilry

Názov shedného oÍgánu šĺitnsj správy

Základné daje
oÍgd . i
menom I iJ (t,

o verejnom

A)

Titul

Pĺiezvisko {

gs- n

funkcionárovi
rvteno

Ät.,/ o ,/

/g ZAi,,t

e) sudca Ústavného

N

s

20

du sIovensksj tepubllky

za

..no. ^ľ H U

Tilul

Í) predseda

Na]vyššieho

s

20
20

du slovenske] lepubllky

Rodné Ďĺslo
podprodseda NEjvyššisho sl]du slovenskej Epubliky

g) iens

h) generálny

Ad.esa tívalého pobylu
člslo

ullca

l) Verejn)i

čR

20

rcpubllky

20
20

prckuÉlor slovenskBj íepubliky

špeciálny pokuláior

obsc

štát X sR

dnej Bdyslovenskej

in

20
20
20

ochlanca pÉV

komisér pre deti

tl.

komisár ore osoby so zdĺavotn m postihauĺn

o"mail
])

20
20

preds da Naivyššj ho kontrclného ladu
slov6nskej republiky
podprcdseda Näjvyššieho |onholného uladu
Slovenskej republiky

20

k) štátny tajomnĺk

l)

náčelnĺk Gsnetálneho
republiky

štábu ozbrojén ch sll

20

slov nsk6j

-1 poklaľ
tak dátum vypryv9 z osobitného pÉVneho prcdpi9u

liltiltilillllllilllililililililrilllililililrilrilrililrl
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stĺana

2

iiľJľJ'*, 1a

lnteÍné poradové ĺsIo Verejného
funkcionára íVyplní prĺslušn olgán)

B) Vykonávaná veľejná
V

Íunkcia (pokračovania

ľejná ĺunkcia, za ktonj sa oznámenle podáva

1

{ l' 2 ods'

Interné pomdové čislo verejného

funkclonáÉ (vypInl prislušnt' oBán)

B) Vykonávaná verejná

z pľedchádzaj coj strany)
Dálum ujat]a sa
v konu verejnej funkcle

stavného zákona)

Prsdpokladan dátum skončsnia

v konu vercjnBt funkcie
(VyDlni

m) iladileľ s]ovenske]

lníoma nej 6lužby

20

n) člénBankovej ľády

NáBdnej banky slovenskE

20

o) starcsta obce

20

p) pilmátoÍ

2A

nesta

q) poslanoc meshkého zastupiteľstva

x

!os|angc zastupĺtelstva mostskej éasli
V BratislavB al8bo v Košici8ch

sĹ { 2 20,ĺ 8

20

06 { 2 2024
20

q/ššiehozemného Élku

r) prcdseda

6}

poslBn6c za8tuplteľstva WŠšl6ho zemného celku

20

i)

Bktolverejnej Wsokej školy

20

u) pledseda Úĺadu na ochmnu

ombn

ch

podpledsoda Úradu na ochranu osobn

V)

gsnsÉlny iladitél Rozhlasu

20
20

dajov

ch

dajov

20
20

a televĺzié slovBnska

člBn Rady Rozhlasu a t8lBvlzie slovonska

W)

20
20

g8nelálny ľiadit8ľ sociálnej poisťovne

člen doaĺnej lady sociájnej poistbvne

20
20

x) št8lutárny oryán 8|ébo člef, šlatuÉrnoho oľgánu

Všeob8cnej zdravohej polstbvne
člen dozornej Edy Všeobeonej zdravotnej polstbvne

y) gBneráIny riaditeĺ Tlačovol agenlÚry

20
20

slov8nsk6j

Epubliky
dlon sptávn j mdy TlgčoVBj agenĺ]ry

slovenskgi

Ĺépubliky

'1

Dtislušn oBán) '1

lllillil

llilllilllilllllllillil ilillllillilllillil

llil
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(pokračovanie z predchádzaj cej slrahy)

Verejná Íunkcia, za ktoľÚ sa oznámenie podáva
(čl.2 ods'

'I

Úslavného zákona)

z) člen Rady pre Wsiglanle

PlBdpokladan dáí]mskončenia
V konu VeÍejnej funkcle
{Wolnl ptĺslušn orgán) '1

Dáium uiatia sa
V konu Verejnsj Íunkcie

2A

a retransmisiu

20

daditel Kanceláľie Rady pĺe wsielanie a Ehansmisiu

a)

20
20
20

pľedseda Úradu pte reguláciu siaťov ch odveNĺ

podpredseda Úradu ple reguláciu sielbv ch odvelvĺ

čl9n RegulačnBj rady

2A

zb) pledseda Úmdu ple reguláclu e|ektonlck ch
komunikáciĺ a poštov ch sluŽi b

20
20
20

podprcdseda Úradu pre ĺeguláciu BlsktrcnIck ch
komunikáciĺ a poštov ch služieb
prodseda Doplavného ľgdu

podprcdsda Doplavného rádu

20

zc) štatutárny orgán alobo l8n šl8|utárheho oEánu
p vnickoj osoby B ťlgn liadia@ho orgánu právnicke]
osoby, ktoÉho do funkcl6 pr1amo alebo nepdamo
nav ujB algbo ust9novu]e štál äl bo právnická osoba
so stopercentnou majelkovou l8sťou šláiu

20

čl8n kontlo|ného orgánu gl bo dozo ho orgánu
práVnlokBj osoby' ktoÉho do funkcle priamo alebo
nepilBmo nav uj8 alebo ustEnovuje štál 8J bo
pľáVnlcká osoba so stopgrcentnou majetkovou
ĺ]čásťouŠtátu

Názov právnick j osoby

20
20
20

zd) Íladiteľ štátneho podniku
élen dozornoj rady šÉtnehopodniku' ktolého
do funkcie uslanovuj8 šlát
likvidátol (v

plĺpad |lkvidäcis štáh9ho podniku)

Názov štátneho podnlku

-1 pokiaľ
tak}' dáium vypl}lva z osobitného

pokiaľ t8k dátum vypl va z osobitného pľáVneho ptedpisu

I

funkcia

p

vnBho predplsu

llllillillllilllillillilllillllilllilllllillilllillilll]
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iiľľ*,

ía I

lnteĺné potadové čĺsloverejn ho
funkcionáÍa {Vyplni pdslušn oÍgán)

B) Vykonávaná verejná
Vgrejná funkcia, za

Íunkcia

(pokračovanie z predchádzajÚcaj

ktot sa oznámBnĺé podáva

(čl. 2 ods' 1 l]shvného

26) generálny

lnterné poradové člslo Vgrejného
funkcionáĹa (vyplní pĺĺslušnoEán)

B) Vykonávaná veľejná

strany)
PrEdpokladan dáium skončenia
{konu velejnel ĺunkcie

Dátum ujatla 8a
i'konu verBjnej funkcie

zákont)

(VvDlnt Drlslušn!, oEán] *1

20
20
20

rladit í slovenského pozemkového londu

námestnlk gén8rálneho riadit ľa slov nského
prämkového fo du
člen Rady slovenského poz6mkového fondu

zf)

20

pHldent Finančného rladitoľstva s|ovenskej Epubliky

20
20

zg) pmdssda spráWBj r8dy Úsbvu pämátj nálod8

člen správnej ľady Ústavu pBmäti národa

20

zh) geneÉlny iladiteĺ Železnlc slovenskej Epubllky

zl) člen št8tutámeho orgánu Expoľtno.impofinej

slownskoj publilq

Íunkcia (pokračovanio

Verejná funkcia, za kton] sa oznámenio podávä
(čl' 2 ods,

1

z predchádzaj c j strany)
Predpokladan dáfumskončonia

Dátum ujália sa

v konu verejnej funkcie

v konu veEjrej funkcie

stavného zákona)

(Wp{ni pll5lušny

20
20
20
20
20

slov nskej rcpubllky

zn) vedl)cl Kancelárle pr*ldenta

Ved ci Kanceláľio Národnej tady slovenskej lepubliky
Ved cl Kan@láile vetsjného ochlanc! práv
Ved cl KanÉláĺĺes dnej

rBdy slovBnskej

s

Ved cl Kaneláĺie Ústavného

Názov stľedného orgánu

Epubllky

du slovensk j lepubliky

zo) geneÉlny lsjoĺnnĺkslužobného
štátneJ správy

tiEdu

oIgán) 'r

20

stredného orgánu

štÉtne] sptávy

20

banĺry

20
20

zj) pledmda Úradu pre dohľad nad zdlavotnou
8tsfostlĺVosťou
č|on dorcm8j rädy Úradu pm dohľsd nad zdravoinou

6tBt$ťivosťou

zp) Verejn funkcionár' ktoď
ak tak ustanov{ ákon

ni

20

j6 uvedgn}' v plsmenách a) až zo)'

Názov Verejnaj funkcig

20
20

zk) pEdseda Rady pre rozpočlov zodpovednosť

čl n Raď pre rczpo tovĺl rcdpovednosť

20
20

zĺ) pteádenĺ Policajného zbolu g|ovenskej lepubllky

viEptszident Polic jného zboru slovonskej tspubliky

20

zm) riadibl' Vojenského spruVodajslva

'í poklaľiak' dátum Vypl'Va

Z osobitného píáVneho

{1 pokiaľiak
dátum vypl'va z osobltného práVhgho predplsu

pEdpisu

iltililillllllillliltilililililllililllilrililililill
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;:ľg,r, í4

l

lntemé potadové lslo VeÉjného
funkcionárä {Vyplnĺ ptislušn orgán)

c)

lnterné poradové čislo Verejného
funkc]onáĹe {vyplni !risluŠn olgán)

Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 stavného zákona svojĺm podpisom osvedčujam, že

í, ku d u ustanovenia do verejnej Íunkcle som vykonával nasleduj cu Íunkclu, povolanle alebo činnost'
označen v Ústave S|ovensĺĺej-republiky alebo osobltĺrom zákone za nezlučitéľnrl(čl' 5 ods. 2
a ods' 3 tlstavného zákona)' Zárove uvádzam dal o tom' kedy a ako sa vykonávanle skončilo alebo
skončĺ.(Wplniť len pri u|atĺ sa

v

konu verejnej Íunkcie.)

3.

vykonávam naslédujrlce ramestnanie v pracovnom pomeľe al bo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo štátnozamestnaneckom vďahu [čl. 7 ods' í pĺsm' b) listavn ho zákona]

zameslnávateľ

Názov.íĹ11-r.ocĺ:H

Píávnická al bo Íyzická osoba
Názov

tťe-

s "&.0.

s K'\
1L Ä žP i
^p,
(l6$Ť|.5L,\vA

čĺslo4

Sĺdlo:ullca

sĺdlo: ulĺm

člslo

obec

štit ')(

PsÓ

obéc

štát

ČR

sR

sR

ÓR

PsČ

3rĺg9

in'

|n

som dlhodobo uvoinen na v kon
VetejnsJ funkcie podla zákonnlka práce

* HDl4cb/'ĺŇ,-pÉ Pr< wDrLu|),\<d ?

Funkcia

sÉsb sko

L

áno ,K

nie

au'lĺ*l)i{L

čeniä

v konu

Dálum skončenia

v konu

20
4' vykonávam nasleduJ cu podnlkatol'sktl činnosť [čl' 5 ods' 2 a

d u podania tohto oznámenia spÍ am podmienky nezlučitel'nosti v konu funkcie verejného
Íunkcionára s v konom in ch funkcií' zamestnaní alebo éinnostĺ podľa čl. 5 ods. í až 3 stavného
zákona, keďže

2. ku

a) nevykonáVam funkcie, zamestnania a činnostl, ktoľé

Ustavy slovenskej republiky a zákonov'

b) nepodnikám; to sa nevzťahuja na

ustanoven ch podmlenok,

v

s

nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podľa

kon povolania, ktoré m že vykonávať len fyzická osoba za zákonom

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného oľgánu právnickeJ osoby, ktorá bola zriadená na v kon podnikateľskej činnosti, okrem valného
zhľomaŽdenia a členskej sch dze,

spl

am X á*

v prĺpade'

'o

čl'7 ods. í písm. b) tistavného zákona]

Podnikateľsk sublokĺ
Názov

ĺslo

Sldlo: ulica

PsČ

obÔc

štái

sR

ÓR

in

Funkcia

pletože ešte neuplynulo 30 dnl od vymenovänla do Vele]ne] ĺunkciB
NE

pEtožB uŽ nevykonávam Veĺejn funkclu

nepostačuJe rotsah tejto pľílohy' priložte d'alšĺrovnak list' Ttito skutočno'ť zohl'adnite v éĺslovänĺstrán,

ililililililililililfiilililltilllililllilrililillllllil
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iĺľľľln.14

v pľĺpade,že nepostačuie rozsah

Íejto prĺlohy' priložio dälšÍľovnak list. Ttlto skutočnosť zohlbdnite v čislovani EtIán.
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I

lnt8mé poEdové čĺsloVerejného
íunlrcionára (vyplnl prĺsiušn orgán)

lnieĺnéporadové člslo Velejného
íunkcionáIa (Vyplni pĺislušn olgán)

5'počasv konuveľejnejÍunkciemámtietofunkcie[čl'5ods.3a4ačl'7ods,1pĺsm.c)ristavnéhozákonat
a) v

štáĺno orgáne

b) v orgáne

tlŽom

ej

samospÉvy

c) V olgáno pľáVnickoj

'vyioiĺa]itceJ

osoby

poon1rateľširi

člnnosť

d) v orgáne inej plávnickej

Goby

Štátny orgán l spoločnosť/právnlcká osoba

D) MaJetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manŽelky a neplnolet ch detí, ktoré
s ním žiiti v domácnosti [čl' 7 ods. 1 pÍsm. e) ristavného zákonal
Majetkovépomery|

Názov

/

vere]néhofunkcionára

Tĺtul pred

člslo

obec

štái

ÓR

noplnolgtého dioťaťa

Íltul za
mgnom

Pĺeäisko
PsČ

sR

manžela/m8nŽelky

MBnĹ

mBnom
sĺdlo; ulica

x

Adľosa trvalého pobytu (lba at ido o manžgla/manlolku aĺobo nsplnolgt dlgĺ'a)
!llm

in

20

Dátum ujatia sa
v 'konu funkcie

llslo

obeo

PsÓ

štát Á sR

Funkcla

ÔR

in

Funkčnéalébo
iné požitky

1.

6.

v predchádzaJ com kal ndárnom roku som dosiahol tleto prĺjmy [č. 7 ods.
a) prĺjmy z v}7konu funkcie verejného funkcionára,
za ktor podáVam toto oznámenie

(zdaniteľn}' prĺjem

v konu in1ich funkciĺ,.zamestnaní.alebo (zdaniteľn príjem
činnosti, v ktonlch vykonávanĺ som pokračoval
aj po ujatĺ sa funkcie Verejného Íunkcionáľa

b) prĺmy z

v

)

v)

1

pĺsm' d) stavného zákonal

j

o1

{

',1

6,s

Vlastnĺctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm' a) stavného zákona]

oruĺ}\!T Ä'| Ä ťe cc*,1 A Ä Úil;ĺo.ĺLli'
ľjľľ"QÔbd ĺJ ,l:.5,t i ĺ i-Jĺ rl f i cc
ČístoLv\'}

zoo

*ĺl

Vla$nĺckypodrel

1/

{

*1'

VlplCX
ľiJäľ"s ii ĺl l"{ ) J ĺi

Druh

ČlsloLv B

s lade s čl. 7 ods. 2 tistavného aikona prlkladám v pľí|ohe k piu podaného da ového
prlznania k danÍ z príjmov fyzick ch os b alebo in doklad vydávan na da ové čely
polvrdzujtici sumu príjmov, ktoĺésom dosiahol v predchádzajricom kalendárnom roku.

7' V

;(

ano

Druh

t1

4I

1

*zl

ĺL\bA

l(H

ĺijälju'n" V 0-

ČĺsloLvb

Vlastnickypodier

5

\ { U jjA

19}

Vlastnlcky

l v 59DLÚ'JLnsĺpĺc-ĺyŕ 3 ľĺ^y't-l')'Ô}n
?t .J g}ĺ'&pg,'l ĺ lr;í'},.c;vĹ

podiel

/í l .í

''|

V prlpade' že neposiačuje rožsah tejto prÍlohy, Priložte ďalšĺ ľovn9k]7 lĺst. Trlto skutočno$t'zohľadnlte V čĺslovanlstrán.

1lllil|ll1|ilililililililililtililil1iltiltililil1tililil
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V prĺpadé' žo neposlačuje rozsah téJto pľĺlohy, prlloäé dälšĺrovnak llst.
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lo skutočnosť zohľ9dnlte v čĺslovanĺstrán.

sĺana

{Q

iiľ"',"š,,r.

14

l

lnlérné poEdové čĺsloverejného
nkcionáÍa (Vypinĺ plĺslu n' orgán)

lntemé poEdové čĺs|ovalejného
funkcionáre (WpInl prislušn oEán)

fu

Majetkov

2.

pom8ry|

Vorejného

funkclonáB

manželaimanžBlky neplnolglého

MajBtkové

dlet'aťa

pomery:

VeEjného

funkcionára

manželá/manž

lky

noplnoloĺého dleťaťa

Vlastnícivo hnutel'nej vecl [čl. 7 ods' 4 pĺsm' b) ristavného zákona]

Druh

Ä'Jĺoĺ1 tlŕ"lr*

o5oť'ĺr\

;äŕ[l'JxillŤjĹ
Rok \' roby molorcVého

3ĺoatr ŕ A$rÄ ĺ-ďn&t

vozidb

rl I
t- O

3' VlastnÍctvo maietkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods' 4 písm' c) ristavného zákonat

I

Druh

Vlastnĺďypodi

l 4/

.4

Druh

Vlastnĺcky podiel

0ruh

TováEnská značks
mo|orového VozĹdla
Rok

Vlastnlcky podiel

v rcby motomváho Vozldla

Vlastnlcky podi l

Druh

Druh

Vlsstnlcky podiel

Trvámnská značk8
moĺomvého Vozidle
Rok V rcby motorcVáho Vozidla

Vlastnicky podiel

Druh

Vlaslnĺcky podl

l

Druh

4. Existencia záväzku [čl. 7

TováEnská znečke
molorcVého Vozidlá
Rok t/ toby moĺorcVého Vozidia

Vlsslnlcky podlel

ods.4 písm' d) listavného zákona]

0ruh
Dátum
vzniku

V ška podlelu

DÍuh
TovÉrenská značk8
motorcvého voidla

0ruh

Rokv Bby mototového vozldla

Dátum
vzniku

Vlastnlcky podiel

v prĺpadB, žo nepostačuJo roAah tejto prĺlohy' prilolte d'alšírovnak list. T to 8kutočno6ť zohľadnlto v čĺslovani stľán.
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NRAB3.O.11

stmna

1í

ii'ľ.'ľ,*. í4

V ška podielu

V pľĺpada,že nopostačulo roŽsah t lto pľĺlohy' prlložt6 dälšĺŤovnak llst. Tlito Bkutočnosť zohľadnltc v čĺslovanĺstrán'

llllill]lllilllillillillllillllilililllllillillllillilllil

NRAB3o-'2

sĺana

|!

ilľ"1ľ*,

'tĺ l

lnt6mé poradové člslo Velejného
funkcionára (Vyplni ptĺslušnolgán)

Majetkové

pomery:

VeElného

lnteÍné poradové čĺslo Verejného
funkcionára (vyplnĺ prlslušn orgán)

funkclonáľä manžela/manželky neplnoletého dl ťat'a

5. U-Ťívanie nehnuteľnej_vecl vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej pľávnickej
Ičl. 7 ods. 4 písm, e) stavného zákona]

Prĺlohy

osoby

1;

?'

Druh

oAÉoUi

DO (u Fu,

gaDNt'

-

i5í ou

ŕb íŤĹ

l./ il

KatastĹáIne

zemie
Ôlslo LV
Rok zäč8ti8
uŽivanie

Sp sob
užĺVania

Vyhlasujem' Že všetky daje v tomto oznámení srl pľavdivé.
6.

lJ-!ívanie hnuteľnoj veci vo vlastníctvé inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 pÍsm' 0 tistavného zákonat

Druh

Miasto

TováEnská značka
motorcvého vozldIa

2ozÔ

Däum45 011
ĺ) p- A

í i .l L

Vlastnoručn podpis

ŕ\ ,l A

Rok \ďmby motorového Vozĺdla

7. Prljaté dary alebo ĺnév hody [čl' 7

ods'

äznamy prĺslušného oľ9ánu

í pĺsm. f) ristavného zákonal

Popis

Dátum pošlovej
peÓialky

Dátum pIĺatla

Dátum pľijsliá
oznámenia

Podpis ä odtläčok pečialky prlsĺušného orgánu

20
2A

Vot8]n funkcionál priložil k piu daliového priznania
algbo pofuidenia o prĺjme (čl. 7 ods'

lrtry,

2

stavného zákona)

t
ĺ

I

áno

niI
I

h

/'t:4'/,:b

ľuiiif$T

.'.{estĺ:i;ej če

Foclunajské B!slĺ't

'Í' lrdlll.

i l

Poprs

Dátum pdjatia

V prĺpade' že ngpostáčuJe rcŽsah teJto pľílohy, prlložt ďalšĺ rovnak llst. T to skutočnosť zohľadnlte v čĺslovanĺstrán.
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slnna
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stmĺa
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