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lnterné poľadové čísloverejného
funkcĺonára (vyplnĺ pľĺslušnýorgán)
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I

lnterné poĺadovéčĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

Predpokladaný dátum skončenia

Dátum ujatia sa
výkonu vere1nej funkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

'

výkonu verejnej Íunkcie
*ĺ
(vyplni pŕĺslusnýorgán)

a) prezident Slovenskei republiky

20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c) člen vĺády Slovenskej republiky

20
20

d) vedÚci ústredného oĺgánu štátnej spľávy, ktoný nie ie

členom vĺády Slovenskej republiky

Názov ústľednéhoorgánu Štátnej správy

20

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

20
20

f) predseda Najvyššĺeho sÚdu Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššiehosúdu Slovenskej republiky

20

g) Člen Súdnej rady Slovenskej republiky

h) generálny prokurátor

20
20

Slovenskej republiky

špeciálny prokurátor

komisár pre deti

20
20

komisár pre osoby so zdravotným postihnutĺm

20

i) verejný ochranca

práv

20

j) pĺedseda Najvyššiehokontľolného úľadu

Slovenskej republikY

20

podpredseda Na,ivyŠšiehokontrolného úradu
Slovenskej republiky

20

k) štátny ta|omník

l) náčeĺníkGenerálneho štábu ozbrojených

20

síl Slovenskej

republiky

-1

pokial' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntemé poľadové čísloveľejného
funkcionára (vyplni príslušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzaJúce! strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej íunkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

1/

Prodpokladaný dátum skončenia
výkonu vorejnej funkcie
(vyplní prĺslušný orgán) '1

m) riaditel' Slovenskej informačnej sluŽby

20

n) čĺenBankovej rady Národnej banky Slovenska

20

o) starosta obce

20

p) primátor mesta

20

q) poslanec mestského zastupitel'stva

20

ý 06 12

poslanec zastupiteľstva mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

r)

20

2018

20

predseda vyššiehoúzemnéhocelku

20

s) poslanec zastupitelstva vyššieho územnéhocelku

t) ĺektor verejnej vysokej

20

školy

20
20

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov

20
20

v) generálny rĺaditel'Rozhlasu a televízie Slovenska

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

20

w) 9enerálny riaditel' Sociálnej poist'ovne

20

člen dozornej rady Socĺálnej poisťovne

20

x) štatutárny orgán alebo č|en štatutárneho orgánu

Všeobecnej zdravotnej poisťovne

20

člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poĺst'ovne

20
20

y) generálny riaditel' Tlačovej agentúry Slovenskej

republiky
člen správnej rady Tlačovej agentÚry Slovenskej
republiky

-ĺ pokial'taký

r

dátum vyp|ýva z osobitného právneho pľedpisu
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lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ pĺĺslušnýor9án)

B) Vykonávaná veľeiná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajÚce1

Verejná funkcia' za ktoľú Sa oznámenie podáVa

strany)
Predpokladaný dátum skončenia

Dátum ujatia sa
nýkonu verejne| funkcie

(il. 2 ods. 1 Ústavného zákona)

'

výkonu verejnej funkcie
(vyplni pŕiďušn1i orgán)

20
20

z) člen Rady pre vysielanie a retľansmisiu

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmĺsiu

20
20
20

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťouých odvetvĺ

podpredseda Úradu pre regulácĺu sietb\^ých odvetví

člen Regulačnej rady

20
20
20
20

zb) predseda Úradu pre regulácĺu elekľonických
komunikáciĺ a poštových sluŽieb
podpľedseda Úradu pľe reguláciu elektĺonických
komunikáciĺ a poštových sluŽieb
predseda Dopravného Úradu

podpredseda Dopravného úradu

20

zc) štatutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu
právnĺckej osoby a člen riadiaceho orgánu pĺávnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navrňuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účasťouštátu

20

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu
právnickej osoby' ktorého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovu.je štát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou
účasťouštátu

Názov právnickej osoby

20
20
20

zd) riaditeľ štátneho podniku
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovu'je štát
likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

-1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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T

lnteĺnéporadové čĺsloverejného
funkcionára (vyplní prĺslušnýorgán)

B) Vykonávaná veľeiná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

Pľedpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

Dátum ujatia sa

-

lnýkonu verejnej fu nkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

(vyilnl piĺstusný oľgán)

20
20
20

ze) geneľálny riaditel' Slovenského pozemkového fonclu
námestník generálneho riaditeľa Slovenského
pozemkového íondu
člen Rady Slovenského pozemkového fondu

20

zf) prezident Finančnéhoriaditel'stva Slovenskej republiky

20
20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa

člen správnej rady Ústavu pamäti národa

zh) generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky

20

zi) člen štatutámeho orgánu Expoľtno-importnej banky
Slovenskej republiky

20
20
20

zj) pľedseda Úľadu pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou
člen dozornej rady Uľadu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

20
20

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednost'

člen Rady pre rozpočtovúzodpovednosť

20

zl) prezidenl Policajného zboru Slovenskej republiky

20

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

20

zm) ĺiaditel' Vojenského spravodajstva

-ĺ pokial' taký dátum

*1

vyplýva z osobitného právneho predpisu
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T

lnterné poradové čislo verejného
Íunkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

B) Vykonávaná veľejná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajÚcel

Verqná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

strany)
Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
*1
(vyplnl pŕĺďušny orgán)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

(Ól' 2 ods. 1 ústavného zákona)

'

20
20
20
20
20

zn) vedúci Kancelárie pĺezidenta Slovenskej repubĺiky

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej ľepubliky

vedúci Kancelárie Ústavného sÚdu Slovenskej republĺky

20

zo) generálny tajomník sluŽobného úradu ústredného orgánu
Štátnej správy

Názov ústredného orgánu štálnej správy

20

zp) verejný funkcionár, ktoý nie je uvedený v písmenách a\ aŽzo|'
ak tak ustanovĺ zákon
Názov verejnej funkcie

*1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ pľísluŠnýorgán)

C) Údaje oznámenia
V zmysle čl. 7 ústavneho zákona svojím podpisom osvedčujem, že

í. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnost'
označenúv Ústave Slovenskej ľepubIiky aIebo osobitnom zákone za nezlučitel'nú(čl. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavnéhozákona). Záľoveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí.(Vyplnit'len pľi ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzĺcká osoba
Názov
čísĺo

Sídlo: ulica

PsČ

obec

SR

štát

Čn iný

Funkcia
SpÔsob skonÓenia
wýkonu

20

Dátum skončenia
výkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnostípodl'a čl. 5 ods. 'l až3 ústavného

zäkona, ked'Že

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktore sÚ nezlučitel'nés funkciou verejného funkcionára podl'a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,
b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môŽe vykonávať len fyzická osoba za zákonom

ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného

zhromaždenia a členskej schÔdze.

Spĺňam y

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do vere|nej funkcie

áno

nre

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú funkciu

V prípade, že nepostačuje ľozsah tejto prílohy, priložte d'atšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnlte v číslovanístrán
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lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom Vzt'ahu,
aĺebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu [čl.7 ods. 1 písm. b) ústavnéhozákona]
Zamestnávatel'
Názov
číslo

Sídlo: ulica

PsČ

obec

štát sR

Čn iný
Som dlhodobo uvol'nený na qikon
verejnej Íunkcie podl'a Zákonnĺka práce

ano

nĺe

4' vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú činnost'[čl.5 ods. 2 a él.7 ods. 1 písm. b) ústavnéhozákona]
Podnikatel'ský subjekt

ĺezov

Sídlo: ulica

OOCC

s. R. o.

l_[Jr{DVARIA

ll$|8/15A

PRl E KoPN ĺc KA

$fiIITISLAVA

II

ĺĺsto

. PODUNAJSKE BISKUPICE

PsČ 82106

Čn iný

štat /

sR

Funkcia

KoNATEĽ

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, pľiloŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán
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lnterné poradové čĺsloverejného
íunkcionára (vyplní prĺsĺušnýoĺ9án)

5.počasvýkonuVerejneifunkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4ačl.7ods.ípísm.c)ústavnéhozákona]
a) v štátnom

Štátny orgán

/

orgáne

b) v orgáne územnej samospľávy

c) v orgáne právnickei osoby

d) v orgáne inej právnickej osoby

vykonávajúcej podnikaleľskú činnosť

spoločnost'l právnická osoba

Názov

Sĺdlo: ulica

čĺslo

obec

PSC

sR

štát

Čniný

20

Dátum ujatia sa
lnýkonu funkcie

Funkcia
Funkčnéalebo
iné poŽitky

6.

v predchádzajúcom kalendárnom ľoku som dosiahol tieto pnjmy [č.7 ods.

1 písm. d) ústavnéhozákona]

a) príjmy z výkonu funkcie Verejného funkcionára,
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prljem v €)

3117

b) príjmy z výkonu iných funkcĺí,zamestnaní alebo
činností,v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie Verejného funkcionára

(zdanitel'ný pľíjem v €)

8750

7. V súIade s čI. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového

priznania k daní z príjmov fyzických osôb aIebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som doslaholv predchádzajúcom kalendárnom ľoku.

y'

áno

V pľípade,že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

D)' Majetkové pomery vereiného funkcionára, manželalmanželky a neplnoIetých detí, ktoľé
s ním žijúv domácnosti [čt. 7 ods. 1 písm. e) ústavnéhozákona]
Majetkové pomery:

manŽela/manŽelky

veľejného funkcionára

Titul pred
men0m

neplnoletého diel'aťa

Meno
Titul za

Priezvisko

men0m

Adľesa trvalého pobytu (iba ak ide o manŽela/manŽelku alebo neplnoleté dieťa)
čĺslo

ulica

PsČ

obec

sR

štát

Čn iný

í. VIastníctvo nehnutel'nej veci
Druh

[čl. 7 ods.4 písm. a) ústavnéhozákona]

BYT Č'ĺo V BYToVoM DoME NA PR|EKoPNĺCKEJ ULICI 15/A

Katastrálne

PoDUNAJSKÉ BlsKU PlcE

ČĺsbLV6276

Druh

Vlastníckypodiel

'll1

Vlastníckypodiel

2115

Vlastnĺckypodĺel

2125

PARQELA č. 4666t1

Katastrálne

PoDU NAJSKÉBlsKU PlcE

lv 5352

Čísto

PARCELA č. 466812
Katastrálne
PoDUNAJSKE Bls KUPlcE

Druh

Čĺďo

LV 6269

V prípade, Že nepostačuje ľozsah tejto prílohy, priloŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnosĺ'zohl'adnitev číslovanístrán.
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lnterné poradové čĺsloverejného
Íunkcionára (vyplní príslušnýorgán)

Majetkové pomery:

verejného funkcionára

manŽela/manŽelky

neplnoletóho diet'aťa

Vlastníctvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavnéhozákona]

2.

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnicky podiel

Druh
Továrenská znaÓka
motorového vozidla

Rok t{roby motorového vozidla

Vlastnĺcky podiel

Druh
Továrenská značka
motorovóho vozidla
Rok tĺ,ýroby motorového vozidla

Vlaslnícky podiel

Druh
Továrenská znaĎka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidĺa

Vlastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

Vlastnĺcky podiel

V prípade' že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy' pľiložted'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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lnterné poľadové čĺslovere1ného
Íunkcionáľa (vyplnĺ prĺslušný orgán)

3.

manžela/manŽelky

verojného funkcionára

Majetkové pomery:

neplnolotého dieťaťa

písm. c) ústavnéhozákona]
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovei hodnoty [čl. 7 ods.4

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

4.

Existenciazáväzku [čl. 7 ods.4 písm. d) ústavného zákona]

Druh

HYPOTEKARNY UVER

?#iil

13 12

2012

Výškapodielu

74 o0o EUR

Druh

Výška podielu

Dátum
vzniku

lĺst. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovanístrán
V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšíľovnaký
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14

lntorné poradovó čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

Majetkové

pomery:

verejného funkcionára

manžela/manŽelky

neplnolelóho

dieťaťa

5. Užívanienehnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej pľávnickej
[čl' 7 ods.4 písm. e) ústavnéhozákona|

osoby

Druh

Katasľálne
územie

ČísloLV
Rok začatia
uŽĺvania

SpÔsob
uŽĺvania

6. Užívaniehnutel'nej vecivo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej pľávnickej
[čl. 7 ods.4 písm. f) ústavnéhozákonal

Druh

osoby

osoBNÉmoľoRoVE VozlDLo

lľffiHxíl?;jŕMlTsUBlsHl
Rok výroby motorového voziora

201 9

7. Priiaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 't písm. f) ústavnéhozákona]
Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' pľiložted'alšírovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán

rililil1illlil

iltilt ilililllillilt

lllil

II

lliltililil1

NRAB3.O
tiltillt

,I3

strana 1

3

celkoui
počet strán

14

lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ príslušnýorgán)

Prílohy

Vyhlasujem, Že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dárum

Miesro

l$ 04

Vlastnoručný podpis

2 0 20

BRATISLAVA

?reľXr,/q
Dátum poštovej

pečiatky

ľĺ:ĺ iĺ:ťi1"ľ"ĺYt"lHAť'}

i

2 0

I

I i!,,1
,j

Dátum prijatia

oznámenia

ŕq h /U'Q
r

Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

Záznamy pľíslušnéhoorgán u

I

2 0

.

:jj'$l.i:t;gl

1',,;,i1

111:;4{

,J:.',J 0 'ĺ

|}!Í,

!Y/A

m.11

B io"_. n l

n_ľr V

A

I

Verejný funkcionár pľiloŽil kópiu daňového priznania
alebo potvrdenia o prĺjme (čĺ.7 ods, 2 ústavného zákona)
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