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oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov veľejného funkcionára
podÍa ústavného zákona č'35712004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pĺi výkone
funkciĺ verejných funkcionárov v znenÍ neskoršÍch predpĺsov (ďalej Ien ,,ústavný zákon")
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20 ĺ9

f Q19
lnterné poradové čísloverejného
nkcionára (vyplnĺ prÍslušný orgán)

fu

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titulpred

v
menomMOf.
Priezvisko

Meno

Stanislav

Koiš

Titul za

menom

Rodné číslo

Adrcsa tn'aIého pobytu
čĺslo

ulica

psČ

obec

štát /

sR

Čn iný

tel.

e-mail
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lntemé poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ prÍslušný orgán)

B) Vykonávaná vereiná funkcia
Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenĺe podáva

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
*1
(vyplnl piíslušnýorgán)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

(čl. 2 ods' 1 ústavnéhozákona)

-

a) prezident Slovenskej republiky

20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c) člen vlády Slovenskej republiky

20

d) vedúci Ústredneho orgánu štatnej správy'

ktoý

členom vlády Slovenskej republiky

20

nie Je

Názov úsÍednéhoorgánu štátnej správy

20

e) sudca Ústavného súdu S|ovenskej republiky

20
20

0 predseda Najvyššieho súdu SlovenskeJ republiky

podprďseda Najvyššieho sÚdu Slovenskej republiky

20

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky

h)

20
20

geneľálny pľokurátoľ Slovenskej republĺky

špeciálny prokurátor

i) verejný

20
20
20

ochranca práv

komisár pre deti

komisár pre osoby so zdravohým postihnutím

20
20

j) predseda Najvyššieho kontľolného úradu

Slovenskej republĺky
podpredseda Na.ivyššieho kontolného úradu
Slovenskej republiky

20

k)štátny tajomník

l)

20

náčelnĺkGenerálneho štábu ozbrojených sĺl Slovenskej
ľepubliky

-1 pokiaľ
talĺý dátum vyplýva z osobitného právneho predpĺsu
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I

lntemé poradová čísloverejného
fu nkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

B) Vykonávaná verej ná fu nkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za Korú sa oznámenie podáva

Predpokladaný dátum skončenia

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

(čl. 2 ods' 1 ústavnéhozákona)

výkonu verejnej funkcie
(vyplni piĺslušnýorgán)'1

20

m} riaditeľ Slovenskej informačnej sluŽby

n)

člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska

20

o)

starosk obce

20

p) prĺmátor mesta

20
20
20

q) poslanec mestského zastupiteľstva

ý

poslanec zasfu piteístva mestskeJ časti
v Bratislave alebo v Košicĺach

r)

6 12

2018

20

predseda vyššieho územného celku

20

s) poslanec zastupĺtelstva vyššieho územnéhocelku

t) rektor verejnej vysokej

20

školy

20
20

u) predseda Únadu na ochranu osobných údaJov

podpredseda Úľadu na ochnanu osobných údaJov

20
20

v}generálny daditeí Rozhlasu a televĺáe Slovenska

čĺenRady Rozhlasu a televĺzie Slovenska

20

w) generálny riaditel Sociálnej poisťovne

2A

člen dozomeJ rady Sociálnej poisťovne

20
20

x) štatutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu

Všeobecnej zdravotnej poisťovne
člen dozomej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

20
20

y) generálny riaditeľ TlačoveJ agentúry Sĺovenskej

republiky
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej

republiky

-1

pokiaÍ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntemé poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

B) Vykonávaná vereiná funkcia (pokračovanie z predchádza1úcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenĺe podáva
(ól. 2 ods. 1 ústavnéhozákona)

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

Dátum ujatĺa sa
výkonu verejnej funkcie

-

1vyptni piĺslušný orgán) '1

20
20

z) člen Rady pre vysielanĺe a retransmisiu

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retĺansmisiu

20
20
20

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

podpredseda Úradu pre reguláciu sieľových odvetvĺ

člen Regulačnej rady

20
20
20
20

zb) predseda Úradu pre ľeguláciu elekÚonických
komunikáciÍ a poštových sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronĺc$ch
komunikáciÍ a poštových služieb
predseda Dopravného únadu

podpredsďa Dopravnóho úradu

20

zc) štatutamy orgán alebo čĺenštatutárneho orgánu
právnickeJ osoby a člen rĺadiaceho orgánu právnickej

osoby' Koĺéhodo funkcle pĺiamo alebo nepríamo
navĺhuje alebo ustanowJe štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účasťouštátu

20

člen kontĺolného orgánu alebo dozomého orgánu
pÉwtickej osoby, ktorého do funkcje priamo alebo

nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopercentnou maJetkovou
účasťouštátu

Názov právnickej osoby

20
20
20

zd) riaditeľ štátneho podniku
člen dozomej rady štátneho podniku, ktorého
do íunkcie ustanovuje štát

likvidátor (v prípade likvidácie štaheho podniku)

Nazov štátneho podniku

-1 pokiaľ
taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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I

lnterné poradové čísloverejného
nkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

fu

B) Vykonávaná verei ná fu n kcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcĺa, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl' 2 ods. 1 ústavnéhozákona)

Dátum ujatia sa

Predpokladaný dátum skončenia

výkonu verejnej funkcie

výkonu verejnejfunkcie
(vyplnĺ prĺslušnýorgán) '1

20
20
20

ze) generálny ľiaditeľ Slovenského pozemkového fondu

námestnĺk geneľáĺneho ľiaditeľa Slovenského
pozemkového fondu
člen Rady Slovenského pozemkového fondu

2A

zf) prezident Finančného riaditeÍstva Slovenskej republiky

20
20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa

člen správnej rady Ústavu pamäti národa

20

zh) generálny riaditeÍ ŽeleznÍc Slovenskej repubĺilĺy

zi) člen štatutámeho orgánu Exportnoimportnej

20

ban$

SlovenskeJ ľepubliky

20
20

zj) predseda Úradu pre dohtad nad zdravotnou

starcstivosťou
člen dozomeJ ĺady Úradu pre dohÍad nad zdravoÍtou

shrosĺlivosťou

20
20

zk) predseda Rady pre ľozpočtovúzodpovednosť

člen Rady pre ĺozpočtovúzodpovednosť

20
20

zl) prezident PolicaJného zboru SlovenskeJ republiky

viceprezĺdent Policajného zboru Slovenskej republiky

20

zm) riaditel Vojenského spnavodajstva

'1

pokiaĺ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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t

lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ prÍslušný orgán)

B) Vykonávaná verej ná fu

nkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktoľú sa oznámenie podáva

Dátum ujatĺa sa
výkonu verejnej funkcie

(čl' 2 ods' 1 ústavnéhozákona)

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
(vyplŇ pŕíďušnýorgán) '1

20
20
20
20
20

zn) vedúci Kancelárĺe prezidenta Slovenskej republiky

vedúci Kanceláĺĺe Národnej ĺady Slovenskej republiky

vedúci Kanceláile verejného ochrancu práv

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej ľepubliky

vedúci Kanceláĺĺe Úsĺavného súdu SlovenskeJ republiky

20

zo) generálny tajomník sluŽobného úradu Ústľedného orgánu
štálnej správy

Názov ústedného orgánu štátnej správy

20

zp) verejný funkcionár' Koý nie je uvedený v písmenách a) aŽ zo)'
ak tak ustanovĺ zákon

Nfuov verejnejfunkcie

-1 pokial
kký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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I

lntemé poradové čÍsloverejného
Íunkcionára (vyplnĺ príslušnýorgán)

c)

Údaje oznámenia
V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť
republiky
alebo osobitnom zákone za nezlučiteI'nú(čl. 5 ods. 2
v
Ústave
SIovenskej
označenú
a ods. 3 ústavnéhozákona). Zäroveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí.(Wplniť len pľi ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

1. ku dňu ustanovenia do verejnej

Právnická alebo fyzická osoba
Názov

čĺslo

SÍd|o:ulica

PsČ

obec

štát sR

Čniný

Funkcia
Spôsob skončenia
výkonu

20

Dáfum skončenia

výkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnostivýkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnostípodl'a čl. 5 ods. 1až3 ústavného

zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľnés funkciou verejného funkcionára podľa
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov
b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na rnýkon povolania, ktoré mÔŽe vykonávať len Íyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,
c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontroĺného alebo
dozorného orgánu právnickejosoby, ktorá bola zriadená na rnýkon podnikateľskejčinnosti, okrem valného
zhromaŽdenia a členskej schôdze.

Spĺňam ť

pretoŽe ešte neuplynulo 30 dnĺ od vymenovania do verejnej funkcie

ána

nte
pľetoŽe uŽ nevykonávam verejnÚ funkciu

V prípade, že nepostačuJe rozsah te|to prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosťzohľadnlte v číslovanÍstrán

I
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lntemé poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnÍ pľíslušnýorgán)

vykonávam nasleduiúce zamestnanie v pracovnom pomeľe alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu [čl. 7 ods. í písm. b) ústavnéhozákona]

3.

Zamestnávateľ
Názov

čísĺo

Sĺdlo: ulica

PsČ

obec

sR

štát

Čn iný
áno

Som dlhodobo uvoÍnený na výkon
verejnej funkcie podľa Zákonníka práce

4. vykonávam

nasledujúcu podnikatel'skú činnosť[čl. 5 ods. 2 a él.7 ods.

nie

ĺ písm. b) ústavnéhozákona]

Podnikateľský subjeH

Názov

Big-agency s.r.o.

Sídlo:ulica

obec

Žellova

čĺsĺo2

Bratislava

štát ý

sR

Funkcia

KOnatelt

PsČ 82108

Čn ĺný

V prÍpade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte ďa|ší rovnaký list. Túto skutočnosťzohľadnlte v číslovanístrán.
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lntemé poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní prĺslušnýoľgán)

5.počasrĺýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4ačl.7ods.ípísm.c)ústavnéhozákona|
a) v štátnom

orgáne

c) v orgáne pravnickej osoby

b) v orgáne územnej samospľávy

vykonávajÚcej

d) v orgáne ineJ právnickej osoby

podnikateÍskú činnosť

Štátny orgán t spoločnosť / právnlcká osoba
Názov

číslo

Sídlo: ulica

Psč

obec

sR

šlát

Čniný

20

Dátum ujatia sa
výkonu funkcie

Funkcia
Funkčnó alebo
iné požitky

6. v

predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiaholtieto pr'jmy [č.7 ods.

í písm. d) ústavnéhoákonal

a) príjmy z výkonu funkcle verejného funkclonára,
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

3937,35

b) príjmy z výkonu lných funkcií, zamestnaní alebo

(zdaniteľný príjem V €)

0

činností,v ktoných vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

ods.2 ústavnéhozákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu prĺimov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom kalendárnom roku.

7. V súlade s čl. 7

ý

äno

V prípade, že nepostaču|e rozsah te|to prílohy, priloäe ďa|ší rovnaký llst. Túto skutočnosťzohľadnite v čĺslovanístrán.
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lntemé poradové čísloverejného
nkcionára (vyplnÍ prĺslušnýorgán)

fu

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželďmanželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním Žqúv domácnosti [čl. 7 ods. í písm. e) ústavnéhozákona]
Majelkové pomery:

verejného funkcionára

Titul pľed

manŽelďmanželky

neplnoletého dieťaťa

Meno

men0m

Titul za

Prleľisko

menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželďmanželku alebo neplnoletó dieťa)
ulica

čĺslo

Psč

obec

štát sR

Čn iný

í. Vlastnĺctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavnóho zákonal
Druh

Katasbálne
územie

lĺsn tv

Vlaslnĺcky podiel

Druh

Katastrálne
Územle

Čĺslolv

Vlastnĺcky podiel

Druh

Katastrálne
územie

Čĺĺotv

Vlastnícky podiel

V prípade' že nepostačuje rozsah teJto prílohy' priloäe ďalšĺ rovnahý list. Túto skutočnosťzohľadnite v čĺslovanístrán.
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lntemé poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ príslušnýorgán)

verejného funkcionára

Majetkové pomery:

2. VIastníctvo hnuteľnei

manŽelďmanŽelky

neplnoletého dieťaľa

veci [čl. 7 ods.4 písm. b) ústavnéhozákona]

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla

Vlastníc$ podiel

Rok výroby motorového vozidla

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výľoby motorového vozidla

VlastnÍcky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozĺdla
Vlastnícky podiel

Rok výroby motorového vozidla

Druh
Továľenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozĺdla

Mastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnícky podiel

V prÍpade, že nepostaču|e rozsah te|to prílohy' priloŽte ďalší rovnaký llst. Túto skutočnosťzohľadnlte v číslovanístrán.
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lntemé poradové čísloverejného
funkcĺonára (vypĺnĺ prĺslušnýorgán)

Majetkové pomery:

3.

verejného funkcionára

manŽelďmanŽelky

neplnoletého dieťaťa

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty tčI. 7 ods. 4 písm. c) ústavnéhozákona]

Druh

Vlashícky podiel

Druh

Vlashícky pďiel

Druh

Vlashícky podiel

Druh

Vlasbícky podiel

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

Výška podielu

wniku

Druh
Dátum

Výška podielu

wniku

V prípade, že nepostačuje rozsah teJto prĺlohy, priložte ďalší rovnahý list. Túto skutočnosťzohľadnite v čĺslovanístrán.
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lntemé poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

Majetkové

pomery:

verejného

funkcionára manŽelďmanŽelky

neplnoletého dieťaťa

inej právnickei osoby
5. Užívanie nehnutel'nej veci vo vIastníctve inej fyzickej osoby atebo
[čl.7 ods.4 písm. e) ústavnéhozákonat
Druh
Katastrálne
územie
Čĺstolv
SpÔsob
uŽĺvania

Rok začatia
uŽívania

právnickej
6. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej
[čl.7 ods. 4 písm. f) ústavnéhozákona]

osoby

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výľoby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl.7 ods.

ĺ písm. f) ústavného zákonal

Popĺs
Dátum prijatia

Popis
Dátum prijatia

zohľadnite v číslovanístrán'
V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, prlloŽte ďalšĺ rovnaký Iist. Túto skutočnosť
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lntemé poradové čísloverejného
funkcionáľa (vyplnĺ príslušnýoĺgán}

Prilohy

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum

Miesto

30 04 20 2a

Vlastnoručný podpis

Bľatislava

äznamy pľíslušnéhoorgánu

^fr;ľ;ru;w'*ď#tľ^v

20
20

Dátum poštovej

pečiatky
Dátum pĺijatia

oznámenia
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Verejný fu nkcionár pŕloŽil kópiu daňového prĺznania
alebo potvrdenia o prĺjme (čl' 7 ods.2 ústavného ákona)
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