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oznámenie funkcií, zamestnaní' činnostía majetkoqých pomerov verejného funkcionára
podl'a Ústavného zákona č'35712004 Z. z. o ochrane verejného záujmu prirnýkone
funkciíverejných funkcionárov v znení neskoršĺch predpisov (ďalej len ,,ústavný zákon")

zaľok:

Pľi ujatí sa výkonu
verejnej íunkcie

{

K3o.aprĺĺu

2020

2 0 19
lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Iiiľľ'lNG.

Meno

ROMAN

LAMoŠ

Pľiezvisko

Titul za

men0m

Rodne čĺslo

Adresa trvalého pobytu
ulica

číslo

obec

PsČ

štát / sR

Čn iný

tel.

e-mail
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lnterné poradové čĺsloverejneho
funkcĺonára (vyplni prÍslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia
Verejná funkcia, za ktoľúsa oznámenie podáVa

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej Íunkcie
-1
(vyplni piĺsIusny orgán)

Dátum ujatia sa
uikonu verqnej funkcie

(čl. 2 ods' 1 ústavneho zákona)

'

a) prezident Slovenskej republiky

20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c) člen vlády Slovenskej republiky

20

d) vedúci ústľednéhoorgánu štátnej správy,

20

ktoý nie je

členom vlády Slovenskej republiky

Názov ústredného orgánu štátnej správy

20

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

20
20

f) predseda Na.ivyššĺehosúdu Slovenske! republiky

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej ľepubliky

20

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky

20
20

h) generálny prokuÉtor Slovenskej republiky

špeciálny prokurator

20
20
20

i) verejný ochľanca práv

komisár pre deti

komisáĺ pre osoby so zdravotným postihnutĺm

20
20

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu

SIovenskej ľepubliky

podpľedseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

20

k) štátny tajomnĺk

l)

20

náčelnĺkGenerálneho štábu ozbrojených sĺl Slovenskej
republiky

*1 pokial' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntemé poradove čĺsloverejneho
Íunkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

B) Vykonávaná vereiná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajÚcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

{

Predpokladaný dátum skončenia
qýkonu verejnej íunkcie
-1
(vyplnĺ pŕĺďušnýorgán1

Dátum ujalia sa
uýkonu verejnej funkcie

(čl' 2 ods. 't ústavneho zákona)

-

m) riaditeľ Slovenskej inÍormačnej služby

20

n) člen Bankovej rady Národnej banky S|ovenska

20

o) starosta obce

20

p) primátor mesta

20
{

q) poslanec mestského zastupiteľstva

{

poslanec zastupiteľstva mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

06 12
07 12

20
20

2018

2018

r) predseda vyššieho územnéhocelku

20

s) poslanec zastupiteľstva vyššieho Územného celku

20

t) reKor Verejnej vysokej školy

20
20
20

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov

podpredseda Úradu na ochľanu osobných údajov

20
20

v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televĺzie Slovenska

člen Rady Rozhlasu a televĺzie Slovenska

20
20

w) generálny ŕaditel' Sociálnej poisťovne

člen dozome| rady Sociálnej poistbvne

20
20

x) štatutámy oľgán alebo člen štatutárneho orgánu

Všeobecnej zdĺavotnej poistbvne

člen dozomei rady Všeobecne1 zdravotnej poistbvne

20
20

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej

republiky
člen správnej rady Tlačovej agentÚry Slovenskej
republiky

-1 pokial'taký

r

dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradove čĺsloverejného
Íunkcionára (vyplnĺ pĺĺslušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajÚcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáVa

Predpokladaný dátum skončenia

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavneho zákona)

'

v,ýkonu verejnej funkcie

(vyplni piíslušnýorgán)

20
20

z) člen Rady pre vysieĺanie a retransmisiu

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

20
20
20

za) predseda Úradu pre ľeguláciu sietbvých odvefuĺ

podpredseda Uradu pre ľeguláciu sieťových odvetvĺ

člen Regulačnej ľady

20
20
20
20

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikáciĺ a poštových sluŽieb
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových sluŽeb
predseda Dopravného úradu

podpredseda Dopravného úradu

20

zc) štatutárny orgán alebo člen štatutámeho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho oľgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo neprĺamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercenlnou majetkovou účastbu štátu

20

člen kontrolného orgánu alebo dozomého orgánu
právnickej osoby, ktoreho do funkcie priamo a|ebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou
účastbu štátu

Názov právnickej osoby

20
20
20

zd) ŕaditeľ štátneho podniku
člen dozomej rady štátneho podniku' ktoľého
do funkcie ustanovuje štál
likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

-1

pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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-1

I

lntemé poradové čĺsloverejneho
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

B) Vykonávaná vereiná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajÚcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl.2 ods'

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej íunkcie
-í
(vyplní piíslušnýoľgán)

Dátum ujatia sa
uýkonu verejnej funkcie

1 ústavného zákona)

20
20
20

ze) generálny riaditeľ Slovenskeho pozemkového fondu
námestník generálneho riaditel'a Slovenského
pozemkového fondu
člen Rady Slovenského pozemkového fondu

20

z$ prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky

20
20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa

člen správnej ľady Ustavu pamäti národa

zh) generálny riaditeľ Žebznĺc Slovenskej republiky

20

zi) člen štatutámeho oľgánu Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky

20

zj) pľedseda Úradu pre dohľad nad zdľavotnou

starostlivostbu

20

čĺendozome.i rady Uradu pre dohľad nad zdravotnou
stamstlivostbu

2A

20
20

zk) predseda Rady pre mzpočlovúzodpovednosť

člen Rady pre ľozpočtovúzodpovednosť

20
20

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky

vicepľezident Policajného zboru Slovenskej republiky

20

zm) ĺiaditeľ Vojenského spravodajstva

-ĺ pgkiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho

I
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lnterné poradove čĺsloverejneho
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

B) Vykonávaná vereiná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

Dátum u|atia sa
uýkonu verejne} funkcie

(čl. 2 ods. 1 úslavneho zákona)

Pľedpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
-1
(vyplnÍ príslušný orgán)

20
20
20
20
20

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie verejného ochľancu práv

vedÚci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárĺe Ústavného sÚdu Slovenskej ľepubliky

20

zo) generálny tajomnĺk služobnéhoúradu ústredneho orgánu
štátnej spľávy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

20

zp) veľejný funkcionár, ktoľý nie je uvedený v pĺsmenách a) až zo)'
ak tak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcĺe

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného pľávneho predpisu
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lnlerné poradové číslovere|neho
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný oľgán)

c)

Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojĺm podpisom osvedčuiem, že

í. ku dňu ustanovenia

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

Právnická alebo fyzická osoba
Názov

číslo

Sídlo: ulica

PSČ

obec

sR

štát

Čn ĺný

Funkcia
Spôsob skončenia
výkonu

20

Dátum skončenia
výkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnostivýkonu funkcie veľejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnostípodl'a čl. 5 ods. 1 až3 ústavného
zákona, ked'Že
a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'nés funkciou verejného funkcionára podl'a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,
b) nepodnikám; to sa nevďahuje 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 právnickejosoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaŽdenia a členskej schôdze.

Spiňam {

pretoŽe ešte neuplyĺulo 30 dnĺ od vymenovania do verejnej funkcie

äno

nte

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priIoŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovanístrán'
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lntemé poradové čĺsloverejneho
íunkcionára (vyplnĺ príslušnýorgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu [čl. 7 ods. 1 pĺsm. b) ústavnéhozákona]
Zamestnávateľ
Názov

J(,[ýlP' s.R.o.

Sídĺo:ulĺca

obec

Bl

ELQRU$KA

eĺsu $$

BRATISLAVA

štát / sR

PsČ 82106

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

4. vykonávam

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

áno

nte

í pĺsm. b) ústavnéhozákona]

Podnikatel'ský subjekt

ľĺázov

J(/\ýlP,s.R.o.

Sídlo: ulica

obec

Bl ELo RUs

KA

číslo$$

BRATISLAVA

štát t sR
Funkcia

PsČ 82106

Čn iný

KoNATEĽ

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priloŽte d'alšĺrovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v čĺslovanĺstrán'
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lnterné poradové čĺsloverejného
íunkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

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

Štátny orgán

Názov

b)v orgáne Územnej samosprávy

t

offi'.:Ľjľ:x;Ti|i1ľ.',Jil.1

u'**,

d) v orgáne inej právnickej osoby

spoločnosť/ pľávnická osoba

J([ýlP, s.R.o.

Sídlo: ulica

obec

/

orgáne

Bl

ELoRUsKA

čÍsb$$

BRATISLAVA - PoDUNAJSKÉ elsxuPlcE
Čniný

štát / sR

ľŕ,ľililiiiij10
Funkcia

PsČ 82106

01

2 0 17

KoNATEĽ

H|;ffi-í'" DIVIDENDY

6.

v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiaholtieto príimy lč.7 ods. í písm. d) ústavnéhozákona]
a) príjmy z rnýkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaníalebo
činností, v ktoých vykonávanísom pokračoval
aj po ujatĺ sa funkcie verejného funkcionára

(zdaniteľný príjem v €)

21

7. V súlade s č!. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb atebo iný doklad vydávaný na daňové účely

potvrdzujúci sumu piĺjmov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom kalendárnom roku.

088

{

áno

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priloŽte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovanistrán.
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lntemé poradové čísloverejneho
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

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

Štátny orgán

Názov

{

c) v orgáne právnickej osoby

b) v orgáne územnej samosprávy

vykonávajúcej podnikatel'skú činnosť

d) v orgáne inej právnickej osoby

spoločnost'/ právnická osoba

ffiEsTsKA ČnsŤ- PoDUNAJSKE BlsKUPIcE

Sídlo: ulica

obec

/

orgáne

TRoJlčruÉnnm EsTlE

číďo'|

BRATISLAVA - PoDUNAJSKÉ alsxuPlcE

štát / sR

PsČ 82106

Čn iný

06 12

ľŕľľ,iliti'ľ
Funkcia

]

2 o 18

MIESTNY POSLANEC

Funkčnéalebo
iné poŽitky

6.

v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prĺjmy [č. 7 ods. í písm. d) ústavnéhozákonal
a) príjmy z výkonu funkcie Verejného funkcionára,
za ktorú podáVam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo
činností,v ktoých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

(zdaniteľný príjem v €)

2783

7. V súIade s čl' 7 ods. 2 ústavnéhozákona prikIadám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely

potvrdzujúci sumu príjmov' ktoré som dosiaholv predchádzajúcom kalendárnom roku.

{

V pripade' že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priIoŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán
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áno

lnterné poradové čĺsloverejneho
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

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

Štátny orgán

Názov
Sĺdlo:

||

ulica

obec

/

orgáne

b) v orgáne územnej

samosprávy

{

c) v orgáne pĺávnickej osoby

d) v orgáne inej právnickej osoby

vykonávajÚcej podnikateľskú činnosť

spoločnost'/ pľávnická osoba

PRQJEKTING' s.R'o.
Bl

ELQRUSKA

číďo$$

BRATISLAVA

štát / sR

PsČ 82106

Čniný
Dátum ujatia sa
výkonu funkcie

18 03 2011

KoNATEĽ

Funkcia

Funkčnéalebo
iné poŽitky

6.

v predchádzajúcom katendárnom roku som dosiahoI tieto prĺimy lč. 7 ods.
a) príjmy z Výkonu funkcie Verejného funkcionára,
za ktorú podáVam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem V €)

b) príjmy z Výkonu iných funkciĺ' zamestnaníalebo
činností,v ktoých VykonáVaní som pokračoval

(zdaniteľný príjem V )€

1

písm. d) ústavnéhozákonal

2086

aj po ujatísa funkcie Verejného funkcionára

súlade s čl. 7 ods. 2 ústavnéhozákona prikladám v pľílohekópiu 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 prĺpade' že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte d'alšĺrovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovanĺstrán.
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lntemé poradové čísloverejného
Íunkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

5.počasvýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4ačl.7ods.ípĺsm.c)ústavnéhozákonal
a) v štátnom

Štátny orgán

b) v orgáne územnej

samosprávy

{

c) v orgáne právnickej osoby

vykonávajÚcej

d) v orgáne inej právnickej osoby

podnĺkateľskúčinnosť

spoločnosť/ právnická osoba

plQl coNsULT, s.R.o.

Názov
Sídlo:

/

orgáne

ulica

Bl

ELQRU$KA

$$

čĺsto

BRATISLAVA

obec

štát / SR

PsČ 82106

Čn iný
Dátum ujatia sa
uýkonu funkcie

Funkcia

10 10 2018

KoNATEĽ

Funkčnéalebo
iné poŽitky

6. v

predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prĺimy [č. 7 ods.

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

(zdanĺteľný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo

(zdaniteľný príjem v €)

činností,v ktoých VykonáVaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie Verejného funkcionára

7.

1 písm. d) ústavnéhozákonal

V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona 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 dosaaholv predchádzajúcom kalendárnom roku.

{

áno

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte d'alšírovnaký list' TÚto skutočnost'zohľadnite v číslovanĺstrán.
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lnterné poradové čísloverejneho
Íunkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

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

Štátny orgán

ľĺazov

b) v orgáne územnej

samosprávy

{

c) v orgáne pľávnickej osoby

d) v orgáne inej právnickej osoby

vykonáva.iúcej podnikateľskú činnost'

spo|očnosť / právnická osoba

|Q|A ToURs' s.R.o'

Sĺdlo: ulica

obec

/

orgáne

Bl

ELQRU$KA

$$

čísto

BRATISLAVA

štát / sR

PsČ 82106

Čn iný
Dátum ujatia sa
výkonu funkcie

17 06

20',16

KoNATEĽ

Funkcia

Funkčnéalebo
iné poŽitky

6.

v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prĺjmy [č. 7 ods.
a) príjmy z Výkonu funkcĺe Verejného funkcĺonára,
za ktorú podáVam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem V €)

b) príjmy z Výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo
činností,v ktoých vykonávanÍ som pokračoval

(zdaniteľný príjem v €)

í písm. d) ústavnéhozákona]

aj po ujatísa funkcie verejného funkcionára

7.

V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavnéhozákona prikladám v prĺlohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom kalendárnom roku.

{

áno

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'aIší rovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovanĺstrán.
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lntemé poradové čísloverejneho
funkcionára (vyplnĺ pľĺslušnýorgán)

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

Štátny orgán

Názov

t

b)v orgáne územnej

samosprávy dffixääľ:äl'i!i1*',l|J*,,,,r*r,

d) v orgáne inej právnĺckej osoby

spoločnosť/ právnická osoba

t|||[GlsTRAT HLAVľÉnoMESTA sR BRAT|SLAVY

Sídlo: ulica

obec

/

orgáne

PR|MAGIALNE NAMEsTlE

čĺsb'|

BRATISLAVA

PsČ 81499

Čn iný

štát / sR

iílľľ,ffliiľ07
Funkcia

12

2 0 18

PosLANEc MEsTsKÉHo zAsTUPITEĽSTVA

Funkčnéalebo
iné poŽitky

6.

v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prĺjmy [č. 7 ods'
a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

b) príjmy z qýkonu iných funkcií, zamestnaní alebo

(zdaniteľný príjem v €)

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

'|

písm. d) ústavnéhozákonal

4032

súlade s čI. 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 dosiaholv predchádzajúcom kalendárnom roku.

7. V

{

áno

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priloŽte d'alšírovnaký Iist. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanĺstrán'
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lntemé poradové čísloverejneho
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

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

Štátny orgán

/

orgáne

b) v orgáne územnej

samospľávy

{

c) v orgáne právnickej osoby

d) v orgáne inej právnickej osoby

vykonávajúcej podnĺkaleľskÚ činnost'

spoločnosť/ právnická osoba

$ftfiTlsLAVsKA VoDARENSKA sPoloČruosŤ, A.s.
čĺsto{$
Sĺdlo:ulica PREŠoVSKA

Hazov

obec

BRATISLAVA

štát / sR

PsČ 82646

Čniný
ľý1.ľľ,3,T[ľ't 8

Funkcia

05

20

19

ČI_eľDozoRNEJ RADY

Funkčné alebo
iné poŽitky

6.

v predchádzaiúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods.
a) príjmy z výkonu funkcie Verejného funkcionára,
za ktorú podáVam toto oznámenie

(zdanĺteľný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnanĺ alebo

(zdanĺteľný príjem v €)

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

1 písm. d) ústavnéhozákonal

5456

súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prĺlohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom kalendárnom roku'

7. V

{

áno

V prĺpade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy' prlložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovanístrán.
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lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺs|ušný orgán)

5.počasvýkonuverejneifunkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4ačt'7ods.1písm.c)ústavnéhozákona]
a) v štátnom

orgáne

b) v orgáne územnej

c) v orgáne právnickej osoby

samosprávy

vykonávajúcej podnikaleľskú čĺnnosť

{

d) v orgáne inej právnickej osoby

Štátny orgán l spoločnosť/ právnická osoba
NAZOV

$IQVENSKA BASKETBALOVA ASOCIACIA, O.Z,

cEsTA
obec BRATISLAVA
Sĺdlo:ulica

TRNAVSKÁ

štát / sR

číďo

$/
PsČ 83104

Čn iný

0í 01 2 O 19

il1ľľ,äiäľ
Funkcia

oDBoRľĺrv ŠponTE- BASKETBALoVÝ RozHoDcA

Funkčnó alebo
iné poŽitky

6.

v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiaholtieto prĺjmy lč.7 ods.
a) príjmy z qýkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorú podáVam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

b) príjmy z qýkonu iných funkcií, zamestnaníalebo

(zdaniteľný príjem v €)

činností,v ktoľých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatísa funkcie verejného funkcionára

1 písm. d)

ústavnéhozákonal

951

súlade s čl. 7 ods. 2 ústavnéhozákona prikladám v prĺlohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z prĺjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príimov' ktoré som dosiaho!v predchádzajúcom kalendárnom roku.

7. V

{

äno

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy' priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovanístrán.
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lnterné poradové čĺsloverqného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním Žij(l v domácnosti [čl. 7 ods. í písm. e) ústavného zákona]
Majetkove

pomery:

{

veľejnóho funkcionára

ľľľľ'ING.

manŽela/manŽelky

Meno

ROMAN

LAMoŠ

Prieaisko

neplnoletého diet'aťa

Titul za

menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželďmanželku alebo neplnoleté dieĺ'a)
ulica

čĺslo

PsČ

obec

štát

Čn iný

sR

Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

1.

Druh

Katastrálne
územie
Čĺstolv

Vlastnícky podiel

Druh

Katastrálne
územie

Čĺsnlv

Vlastnicky podiel

Druh

Katastrálne
územie

Čĺsbtv

Vlastnĺcky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte d'alšírovnaký Iist. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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lntemé poradové čĺsloverejného
íunkcionáľa (vyplnĺ príslušný orgán)

Majetkové

pomery:

{

verejneho funkcionára

manŽela/manŽelky

neplnoletého diet'ata

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

2.

Druh
Továrenská značka
motoľového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnícky podĺeĺ

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok uýroby motoroveho vozidla

Vlastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motoľového vozidla

Vlastníc$ podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidĺa
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnĺcky podiel

Druh
Továrenská značka
motoľového vozidla
Rok výľoby motoľového vozidla

Vlastnícky podiel

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte d'aIšĺrovnaký !ist. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovanĺstrán.
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lnterné poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ príslušnýorgán)

Majetkové

3.

pomery:

{

verejného

funkcionára

manŽela/manŽelky

neplnoleleho dieťat'a

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

Druh

Druh

Druh

lNVEsTlčľÉzLATo, MtNcE, DRAHE KoVY
Vlastnĺcky poou

1/1

V|astníckypodiel

1l1

HOTOVOST

zAvÄzKY TREľícnSTRAN - PoHĽADAVKY
podiel

1l1

Vlastnĺcky pooier

1/1

VlastnÍcky

Druh

AUTORSKE PRAVA

4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d} ústavnéhozákona]
Druh
Dátum
vzniku

Výška podielu

Druh
Dátum
vzniku

Výška podielu

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priloŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovanístrán
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lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

Majetkové pomery:

3.

manŽelďmanŽelky

verejného funkcionára

neplnoleteho dieťata

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

Druh

Druh

UMELECKE DIELA
Vlastnĺcky poĺier

1/1

Vlastnĺckypodiel

1l1

STAROZITNOSTI

Druh

VlastnÍcky podiel

Druh

VlastnÍcky podiel

4. Existencia záväzku [čl' 7

ods.4 písm. d) ústavnéhozákonal

Druh
Dátum
vzniku

Výška podielu

Druh
Dátum
vzniku

Výška podielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte d'a!šírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanĺstrán
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I

lnterné poradové čísloverejneho
funkcionára (vyplni prĺs|ušný orgán)

Majetkove

pomery:

{

verejného funkcionára

manŽela/manŽelky

neplnoletého dieťat'a

5' Užívanienehnute!'nej vecivo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavnéhozákona]
Druh
Katastľálne

územie
Čĺslolv
Rok začatia
užívania

Spôsob
uŽívanĺa

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

Druh
Továľenská značka
motorového vozidla
Rok výľoby motoľového vozidla

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods' 1 písm. f) ústavného zákona]
Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanĺstrán.

I

lltilil tilil

ilil

ilil Ľil

illr iltil ililt

rr

lil il ilililil il]

NMB3.0

13

strana

21

celkovtý

počet strán

22

I

I

lnteľnéporadové čĺsloverejného
funkcionára (vyplnĺ prĺs|ušný orgán)

Prílohy

DANOVE PRIZNANIE ZA ROK 2019
POTVRDENIA O PRIJMEZA ROK 2019

SUPIS DIVIDENDOV ZA ROK 2019

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

Miesto

V|astnoručný podpis

l$ 04

2 0 20

l!filATlsLAVA

Zäznamy príslušnéhooľgán u

Podpis a odtlačok pečiatky prĺslušnéhoorgánu

/.,
Dátum poštovej
pečiatky
Dátum prijatia
oznámenia

20
20

8as

Verejný funkcionár priloŽil kópiu daňového priznania
alebo potvrdenia o príjme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)
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