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rámik'

.

AÁÄBCčnĎr ÉÉrGHI Í r r L ĽĽ MNŇoó ô o p
:m]' oR Ŕ Ŕ S ŠTŤuÚ Ú ÚvWXY Ý zŽo l 2 34567 8g
:'..ľ

..

oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostíamajetkových pomerov verejného funkcionára
podl'a ústavného zákona č'357ĺ2004 Z. z. o ochľane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ústavný zákon'')

zaĺox.)QIq
ĺ

Pĺi ujatí sa ľýkonu
verqnej Íunkcie

K

30. aprílu

2

\Lg

lnterné poradovó čĺsloverejného
ĺunkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul pred

ĺ'ĺ*.Q

menom

Priezvisko

|v

Rr

(ý aL
Titul za
menom

í

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu
ulica

čĺslo
Dea

obec

štát Y

sR

Čn iný

lal

e-mail

-----\'_-
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1

celkový
počet skán

14

lnterné poradové čísloverqného
íunkcionára {vyplní pľĺsluŠnýoľgán)

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

Predpokladaný dálum skončenia

Dátum ujatia sa
wj'konu verejnej funkcie

(čl' 2 ods. 1 Ústavného zákona)

výkonu veľejnej funkcie
(vyplní pĺísluŠný
oľgán)'1

20

a) prezident Slovenskej republiky

20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c) člen vlády Slovenskej republiky

d) vedúci úskednéhoorgánu štátnej správy,

ktoý

20

nie je

členom vlády Slovenskej republiky

Názov ústľednéhooľgánu štátnej správy

20

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

20
20

f) predseda Najvyššieho sÚdu Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

20

g) člen Súdnej nady Slovenskej republiky

20
20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky

špeciálny prokuľátoľ

i) verejný

20

ochranca práv

komisár pre deti

20

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím

20
20

j) pľedseda Najvyššieho kontrolného úradu

Slovenskej republiky

20

podpredseda NajvyŠšiehokontrolného úradu

Slovenskej republiky

20

k) štátny ta}omnÍk

l)

2A

náielnĺk Geneĺálneho Štábu ozbro1ených síl Slovenskej
republiky

-1 poklal'taký
dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové čĺsloverejného
funkcionáľa (vyplnÍ príslušnýorgán)

B) VykonáVaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádza1úcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáVa

Pĺedpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej íunkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

-

(vyptnĺ piíslušnýorgán)

m) riaditel Slovenskej informačnej sluŽby

20

n) člen Bankovej rady Náĺodnej banky Slovenska

20

o) starosta obce

20

p) primátor mesta

20

q) poslanec mestského zastupiteľsfua

Y

poslanec zastupĺteísfuamestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

20

04 42

!-o{8 'Ó41z 2ozz
20

r) predseda vyššieho Územného celku

20

s) poslanec zastupiteľsfua vyššieho Územného celku

20

t) rektor verejnej vysokej školy

20
20

u) predseda Úradu na ochranu osobných Údajov

podpredseda Úĺadu na ochľanu osobných údaiov

20
20

v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televĺzie S|ovenska

člen Rady Rozhlasu a televĺzie Slovenska

20
2A

w) generálny riaditeľ Sociálnej poistbvne

člen dozornej ľady Sociálnej poisťovne

20
20

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu

VŠeobecnejzdravotnej poisťovne
člen dozornej ľady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

20
20

y) geneľálny ľiaditel' Tlačovej agentúry Slovenskej

republiky
člen správnej rady Tlačovei agentúry Slovenskej
republiky

*1 pokia|'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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I

I

lnierné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní pĺĺsluŠný
oĺgán)

B) VykonáVaná Verejná funkcaa (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl. 2 ods. 1 Ústavného

Dátum ujatia sa
uýkonu verqnej funkcie

ákona)

Pľedpokladaný dátum skončenia
uýkonu verqnej funkcie
(vyplní príslušný orgán) -1

20
20

z) čĺenRady pre vysielanie a reľansmisiu

riaditeľ Kanceláľie Rady pľe vysielanie a relransmisiu

20
20
20

za) predseda Uradu pre ĺeguláciu sieťových odvetvĺ

podpredseda Úradu pre reguĺáciu sieťových odvetvĺ

člen RegulaÓnej rady

20

zb) pľedseda Úradu pre reguláciu elektľonických
komunikácií a poštových sĺuŽieb

20
20
20

podpľedseda Uradu pre reguláciu elektronických
komunikáciĺ a poŠtových sluŽieb
predseda Dopravného úĺadu

podpredseda Dopravného úradu

zc) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu pľávnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štál alebo právnická osoba
so stopeĺcentnou majetkovou úlastbu štátu

20

člen kontrolného oľgánu alebo dozorného orgánu
právnickej osoby, ktoĺéhodo funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou

20

úóasťou štátu

Názov právnickej osoby

20

zd) riadileľ štátneho podniku

člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovuje štát

20

likvidátor (v prĺpade likvidácie štátneho podniku)

20

Názov štátneho podniku

-1 pokial'laký
dátum vyplýva z osobitného pľávneho predpisu
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lnterné poradové čísloverejného
nkcionára (vyplnĺ prísluŠnýorgán)

fu

B) VykonáVaná verejná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Veľejná funkcia, za ktoľú sa oznámenie podáva

Dátum ujatia sa
qÍkonu vere1nej íunkcie

ičl. 2 ods' 1 ústamého ákona)

Predpokladaný dátum skončenia
inikonu verejnej funkcie
(vyplní prĺsluŠnýorgán) *ĺ

20
20
20

ze) geneľálny riaditeĺ Slovenského pozemkového fondu

námestnĺk generálneho riadite[a Slovenského
pozemkového fondu
č|en Rady Slovenského pozemkového fondu

20

zf) prezident Fĺnančnéhoriadĺteľstva Slovenskej republiky

20
20

zg) pĺedseda správnej rady Ústavu pamäti národa

člen správnej rady Ústavu pamäti národa

20

zh) generálny riaditeľ Železnĺc Sĺovenskej republiky

20

zi) člen Štatutárneho orgánu Exportno_importnej banky

Slovenskej republiky

20
20

zj) predseda Úľadu pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou

člen dozornej rady Úĺadu pĺe dohľad nad zdravotnou
starosllivosťou

20
20

zk) predseda Rady pre rozpočtovúzodpovednosť

člen Rady pre rozpočtovÚ zodpovednosť

20
20

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

20

zm) riaditeľ Vojenského spravodajsfua

*1 pokial'taký
dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnteľné poradové čísloveĺqného
nkcĺonára (vyplnĺ pľĺslušnýorgán)

fu

B) Vykonávaná Verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za ktoľúsa omámenie podáva

Predpokladaný dátum skončenia
r4ikonu verejnej ĺunkcie
-1
(vyplnĺ prísluŠnýorgán)

Dátum ujalia sa
qýkonu veĺejnej Íunkcie

(čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona)

20
20
20
20
20

m) vedúci Kancelárie prezidenta S|ovenskej republiky

vedúci Kancelárie Náĺodnej ľady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

vedÚci Kancelárie Súdnej ľady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

20

zo) generáĺny tajomnĺk sluŽobného Úľadu ústredného orgánu
štátnej správy

Názov úskednéhoorgánu Štátnej správy

20

zp) verejný funkcionár' ktoý. nie je uvedený v písmenách a| aŽzs\,
ak tak uslanoví zákon

Názov veĺojnej funkcio

-ĺ pokial'taký dátum

I

vyplýva z osobilného právneho predpisu

illllllt llllt llil lllll llll llll llllll illll

I I

llll lll lllil

llll

llll

NRAB3.O 06

stlana

6

ii'J.'ľľ,,u. 14

lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

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

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

Pľávnická alebo fyzická osoba
Názov

t

číslo

Sídlo: ulica

PsČ

obec

SR

štát

Čn iný

Funkcia
SpÔsob skončenia

výkonu

20

Dálum skončenia
výkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučitel'nostivýkonu funkcie verejného

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnostípodl'a čl. 5 ods. 1 až3 ústavného
zákona, kedže
a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podl'a
Ustavy Slovenskej ľepubliky a zákonov,
b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môŽe vykonávať len fyzická osoba

zazákonom

ustanovených podmienok'

c) nĺe som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozoľného orgánú právnictej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaŽdenia a členskej schôdze'

Spíňam

'/ano

pretoŽe ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie
nte

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú Íunkciu

V prípade' Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovanístrán.
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7

celkový
počet strán

14

lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplnĺ pĺĺsĺušnýorgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v_'pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu'

alebo štátnozamestnaneckom vztahu [čl. 7 ods.

í písm. b) ústavnéhozákonaf

Zamestnávateľ
Názov

|ĺ PJ v

/1

V

Sĺdlo: ulica

číslo

obec

PsČ

štát sR

Čn iný
Som dlhodobo uvoľnený na výkon
verqnej funkcie podľa Zákonnĺka práce

4. vykonávam

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

ano

nie

í písm. b) ústavnéhozákona]

Podnikateľský subjekt
Názov

Sĺdlo: ulica

čĺslo

obec

PsČ

štát

sR

Ón

iný

Funkcia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnĺte v číslovanístľán.
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lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vypln í prisluŠný orgán)

5.počasvýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[čl.5ods'3a4ačl.7ods.1písm.c)ústavnéhozákona]
a) v štátnom

orgáne

Y

c) v orgáne právnickej osoby

b) v orgáne Územnej samosprávy

vykonávajÚcej podnikateľskÚ činnosť

d) v oľgáne inej právnickej osoby

Štátny oľgán l spoločnosť/ právnická osoba

Názov

pQ

\u U/]-t

Sĺdlo'ulĺcaTtof,

rD

L

vŕ

E

R

t(

ĺ,l Au

Ľv

ľ DF

EJ T t

t

ľ.{ V

E

,ĺ

číslo4

obec

PSC

štát X

SR

Čn iný

20

Dátum ujatia sa
výkonu funkcie

Po.tL 4Vf'L

Funkcia

Funkčnéalebo
iné poŽitky

6. v predchádza1úcom kalendárnom roku som

dosiahol tieto prljmy [č.7 ods. í písm. d) ústavnéhozákona]

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

(zdanitel'ný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaníalebo

(zdaniteľný prĺjem v €)

činností,v ktoých VykonáVanísom pokračoval
aj po ujatĺ sa funkcie verejného funkcionára

3

Y

44 6150
.

stŤÚ

6A

3{C

Ť
Ý

súlade s čl. 7 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 príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

7. V

}áno

V prípade, že nepostačuje ľozsah tejto prílohy, priložĺed'alšíľovnaký líst. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovanístrán
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lnterné poĺadové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠnýorgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a nepInoletých detí' ktoré
s ním žijúvdomácnosti [čl.7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

\

Majetkové pomery
Titul pred

Meno

menom

Priezvisko

manŽelaimanŽelky

verqného funkeionára

IV B i

$

AU

O

neplnoletého dieťaťa

L
Titul za

.(-

men0m

Adľesa tľvalého pobytu (iba ak ide o manželalmanŽelku alebo neplnoleté dieťa)
čĺslo

ulica

PsČ

obec

Štát

1.

V sR

Čn iný

VIastníctvo nehnutel'nej veci [čt.7 ods.4 písm. a) ústavného zákona]

Druh

REĽ eE4's|.íá cl{4tA

KatastrálneLoíoľrEc
Čisb

LV

b}

4

Vlastnĺcky podiel

4/4

Dĺuh
Katastľálne
územie
Vlastnícky podiel

Čĺs|oLV

Dĺuh
Kataskálne
Územie

Vlastnĺcky podiel

ČĺsloLv

V prípade, že nepostačuje ľozsah tejto pľílohy,prĺložted'alšírovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovanístrán
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lnterné poradové Čĺsloverejného
Íunkcionára (vyplnĺ prÍslušný orgán)

Majetkové pomery:

2.

verejného funkcionára

manŽela/manŽeĺky

neplnoletého dieťaťa

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

Druh

0šÔ\UE

lVt*b

\(ľcoUctY

značka ĺ
;äd;ffií*lffiL4yl Nt o UEu
Továrenská

Rok výroby motorového

vozidla

2 o 1 :l

Vlastnĺckypodiel

4ĺ/

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výľoby motorového vozidla

Vĺastnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motoľového vozidla

Vlastnĺcky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnĺcky podiel

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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lnterné poradové čísloveľejného
nkcionáľa (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

fu

Majetkové pomery:

3.

verejného Íunkcionára

manŽela/manŽelky

neplnoletého dieťaťa

Vlastníctvo majetkového právaalebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavnéhozákona]

Dľuh
VlastnÍcky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

4. Existenciazáväzku [čl' 7

ods.4 písm. d) ústavnéhozákona]

Dľuh
Dátum

Výška podielu

vzniku

Druh
Dátum

Výška podielu

vzniku

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovanístrán.
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lnteľné poľadovéčĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ pĺíslušnýorgán)

Majetkové pomery:

veľejnéhofunkcionára

manŽela/manŽelky

neplnoletého dieťat'a

5. Užívanie nehnutel'nej vecivo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[č|. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]
Druh

Kataskálne
územie

ČĺsbLV
Rok začatia

uŽívania

SpÔsob
uŽĺvania

6. Užívanie hnutel'nej Vecivo vIastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods.4 písm. f) ústavného zákona]

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

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

í písm. f) ústavnéhozákona]

Popis
Dátum prĺjatia

Popis
Dátum prijatia

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto pľílohy,priložte d'alšírovnaký list' TÚto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán
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lnterné poradové čĺsloverejného
iunkcionáĺa (vyplní prĺsluŠnýorgán)

Prílohy

Vyhtasuje m, Že všetky údaje V tomto oznámení sú pravdivé.

oátum}(

Miesro

t h 4T\ J L 4U

Ú({ 20Lv

A

Podpis a odtlaČok peČiatky prĺsluŠľréhooroánu

Záznamy pľíslušnéhooľgánu

Dátum poštovej

pečiatky
Dátum prijatia

oznámenia

k,lýqb:
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L.di) #j

Verejný íunkcionáĺ priloŽil kópiu daňového priznania
alebo potvrdenia o pľíjme (čl. 7 ods. 2 ústavnéhozákona)
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