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oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov verejného funkcionára
podl'a ústavnéhozákona č.35712004 Z. z' o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskoršíchpredpĺsov (d'alej len ,,ústavný zákon'')

zaľok;

Pri ujatí sa uýkonu
veľejnej funkcĺe

r'

K3o.aprĺlu

2020

2 0'l9
lnterné poradové čísloverejného
nkcionára (vyplní prĺslušnýorgán)

fu

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

PETER

Ľifi., lNG

ľĺeno

TOTH

Priezvisko

Titul za
menom

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu
ulica

číslo

psČ

obec

štát

/ sR

Čn iný

tel,

e-mail

r
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I

lntemé poradové čĺsloverejneho
íunkcionára (vyplnĺ príslušný oĺgán)

B) Vykonávaná vereiná funkcia
Veľejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva

Predpokladaný dátum skončenia

Dátum u'iatia sa
výkonu verejnej funkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavneho zákona)

výkonu verejnej funkcie
(vyplni príslušný orgán)

*1

20

a) prezident Slovenskej ľepubliky

20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c) člen vlády Slovenskej republiky

20

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktor'ý nie je

členom vlády Slovenskej republiky
Názov ústrednéhoorgánu štátnej správy

20

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Í) pĺedseda Najvyššiehosúdu

20
20

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

20

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky

20
20

h) generálny pľokurátor Slovenskej ľepubliky

špeciálny prokurátor

20
20
20

i) verejný ochranca práv

komisár pľe deti

komisár pľe osoby so zdravotným postihnutím

20
20

j) predseda Najvyššiehokontrolného Úradu

Slovenskej republiky
podpredseda Najvyššĺehokontrolného úradu
Slovenskej republiky

20

k) štátny tajomník

l) náčelnĺk Generálneho štábu ozbrojených

20

síl Slovenskej

ľepubliky

*1 pokial'taký
dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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I

lntemé poradové čĺsloverejného
íunkcionára (vyplní príslušnýoľgán)

B) Vykonávaná Vereiná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva
(č|' 2

./

ods'

Predpokladaný dátum skončenia

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej Íunkcie

1 ústavného zákona)

výkonu veľejnej funkcie
-1
(vyplní pľĺslušnýorgán)

m) riaditeľ Slovenskej inÍormačnej sluŽby

20

n) člen Bankovej rady Náľodnej banky Slovenska

20

o) starosta obce

20

p) primátor mesta

20
20
20

q) poslanec mestského zastupiteľstva

ý 06 12

poslanec zastupiteľstva mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

r) pľedseda

2018

20

vyššieho Územného celku

20

s) poslanec zastupiteľsfua vyššiehoúzemnéhocelku

t) rektor verejnej vysokej

20

školy

20
20

u) predseda Úradu na ochranu osobných údaiov

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov

20
20

v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

20
20

w) generálny ľiaditeĺ Socĺálnej poisťovne

člen dozomej rady Sociálnej poisťovne

20
20

x) štatutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu

Všeobecnej zdravotnej poistbvne
člen dozome| rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

20
20

y) generálny riaditel' Tlačovej agentúry Slovenskej

republiky
člen správnej ľady Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

*1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnteľné poradové čĺsloverejneho
íunkcionáľa (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná vereiná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva

Dátum ujatia sa
uýkonu verejnej funkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Predpokladaný dátum skončenia

{konu veľejnejfunkcie

(vyplní pľĺslušnýorgán} '1

20
20

z) člen Rady pľe vysielanie a retransmisiu

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

20
20
20

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvĺ

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťorných odvetví

člen Regulačnej rady

20
20
20
20

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronichých
komunikácií a poštoých služieb
podpredseda Úradu pľe reguláciu eleklĺonických
komunikácií a poštových s|uŽieb
pľedseda Dopravného úradu

podpredseda Dopravného úradu

20

zc) štatutámy orgán aľebo člen štatutámeho orgánu
právnickej osoby a člen ĺiadiaceho orgánu právnickej
osoby' ktoróho do funkcie priamo alebo nepĺiamo
navrhu|e alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účasťouštatu

20

člen kontrolného orgánu alebo dozomého orgánu
právnicke| osoby, ktorého do Íunkcie priamo alebo
nepŕamo navrhuje alebo ustanowje štát alebo
právnická osoba so slopercentnou maietkovou
účasťouštátu

Názov pľávnickej osoby

20
20
20

zd) riaditeľ štátneho podniku
člen dozomej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovuje štát
likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

*1 pokial'taký
dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionára (vyplní prĺslušnýorgán)

B) Vykonávaná vereiná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Vere;ná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáVa
(čl.2 ods.

1

Predpokladaný dátum skončenia
uýkonu verejnej funkcie
(vyplní prĺslušnýorgán) "1

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

ústavnéhozákona)

20
20
20

ze) generálny rĺaditeľ Slovenského pozemkového fondu
námestník generálneho riadĺteľa Slovenského
pozemkového fondu
člen Rady Slovenského pozemkového fondu

20

zf) prezident Finančnéhoriaditeľstva 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 Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky

20
20
20

zj) predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou
člen dozomej ľady Úradu pre dohľad nad zdĺavolnou
starostlivosťou

20
20

zk) predseda Rady pre ľozpočtovúzodpovednosť

člen Rady pre rozpočtovu zodpovednosť

20
20

zl) prezident Policajneho zboru Slovenskej republiky

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

20

zm) riaditeľ Vojenskeho spravodajstva

"1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntemé poradové čÍsloveľqného
funkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

B) Vykon ávaná verei

n

á fu

n

kcia

(pokračovanie z predchá dzajÚcej strany)

Veľejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáVa
(č|. 2

ods.

Predpokladaný dátum skončenia

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej Íunkcie

1 ústavného zákona)

ľýkonu verqnej funkcie
(vyplnĺ prĺslušný orgán)

20
20
20
20
20

zn) vedúci Kancelárie prezidenta $lovenskej ľepubliky

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej ľepubliky

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republĺky

vedÚci Kancelárie Ústavnóho

sÚdu Slovenskej republiky

20

zo) generálny tajomnĺk sluŽobneho úradu ústredneho orgánu
štátnej spľávy
Názov ústľednéhoorgánu štátnej spĺávy

20

zp) verejný Íunkcionár, ktoný nie je uvedený v pĺsmenách a) ažzo),
ak tak ustanovĺ ákon
Názov verejnej funkcie

-1

pokial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntemé poradové čĺsloverejného
Íunkcionára (vyplnĺ príslušnýoľgán)

c)

Udaje oznámenia

V zmysle čl. 7 Ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

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 pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som

Pľávnická alebo Íyzická osoba
Názov
číslo

Sídĺo:ulica

PsČ

obec

sR

šlát

Čn iný

Funkcia
Spôsob skončenia
uikonu

20

Dátum skončenia
r4ikonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučitel'nosti v'ýkonu funkcie verejného
funkclonára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnostípodl'a čl.5 ods. 1až3 ústavného
zákona, ked'že
a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podl'a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,
b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré mÔŽe vykonávat' 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

pľetoŽe ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie

áno

nte

pretoŽe uŽ nevykonávam veľejnú funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán
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celkový
počet strán

14r

lntemé poľadové čĺsloverejného
íunkcionára (vyplní príslušný orgán)

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

Sĺdlo: ulica

číslo

obec

PsČ

SR

štát

Čn iný
ano

Som dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej funkcie podľa Zákonnĺka práce

4. vykonávam

nre

nasledujúcu podnikatel'skú činnost'[čl.5 ods. 2 a čl.7 ods. 1 písm. b) ústavnéhozákona]

Podnikatel'ský subjekt
Názov

Sídlo: ulĺca

číslo

obec

PsČ

štát sR

Čniný

Funkcia

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

l

llllllll lllll llll lll]

llll

llll llllll lllll

ll

lllll

lll

llil

llĺl llll

NRAB3.O-08

strana

8

;:ľ;'ľJ,.'. 14

lntemé poradové čĺsloverejneho
ĺunkcionára (vyplnĺ prĺslušný oĺgán)

5.počasv'ýkonuverejnejfunkclemámtietofunkcie[č!.5ods.3a4ačI.7ods. 1písm.c)ústavnéhozákona]
a) v štátnom

Štátny orgán

/

orgáne

c) v orgáne právnickej osoby

b) v orgáne územnej samosprávy

vykonávajúcej podnikateľskú činnosť

d) v orgáne inej právnickej osoby

spoločnosťl právnická osoba

Názov

čislo

Sĺdlo; ulica

PsČ

obec

sR

štát

Čniný

20

Dátum u'iatia sa

ýkonu funkcie
Funkcia
Funkčnéalebo
iné požitky

6. v

predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiaho! tieto príjmy Ič.7 ods.

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

(zdaniteľný príjem V €)

b) príjmy z Výkonu iných funkcií, zamestnaníalebo

(zdaniteľný prÍjem v €)

čĺnností,v ktoých vykonávanísom pokračoval
aj po ujatísa funkcĺe Verejného funkcionára

7.

1 písm. d) ústavnéhozákona]

2777,75

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

ý

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

lntemé poradové čísloverejneho
funkcionára (vyplnĺ prísĺušnýorgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manŽela/manželky a neplnoIetých detí, ktoré
s ním Žijú v domácnosti [čl' 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]
Majetkové pomery;

verejného Íunkcionára

Tituĺpľed

manŽeĺa/manŽelky

neplnoletého dieťaťa

Meno

menom

Titul za

Priezvisko

men0m

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté diet'a)
ulica

číslo

obec

PsÓ

sR

štát

Čn iný

í. Vlastníctvo nehnute!'nej veci

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

Druh
Katastrálne

územie
Čĺstolv

Vlastnícky podiel

Druh
Katastľáĺne
územie

Čĺstotv

Vlastnĺcky podiel

Druh

Kataskálne
Územie
ČĺstoLv

Vlastnĺcky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán
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lntemé poradové čísloverejneho
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

Majetkové pomery:

veľejného funkcionáľa

manŽela/manŽelky

neplnoletého dieťaťa

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

2.

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnĺcky podĺel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok uýroby motorového vozidla

Vlastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnĺcky podĺel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok uýroby motorového vozidla

Vlastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

Vlastnĺcky podiet

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' pľiloŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán
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lntemé poradové čísloverejneho
funkcionára (vyplní prÍslušný orgán)

Majetkové pomery:

3.

verejného funkcionára

manŽelďmanŽelky

neplnoletého dieťaťa

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

Druh

PEN|AZE NA uČre
Vlastnĺckypodiel

í 00%

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

4. Existenciazáväzku [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'zohl'adnite v číslovanístrán
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lntemé poradové čĺsloverejného
funkcionáľa (vyplní prĺslušnýoľgán)

Majetkové pomery:

veĺejnéhofunkcĺonára

manŽela/manŽelky

neplnoletého dieťaťa

5. UŽívanie nehnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]
Druh

Katastrálne
územie
Čĺstotv
Rok začatia
uŽÍvania

Spôsob
uŽĺvania

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

Druh
Továľenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

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

í písm. f) ústavnéhozákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prípade, že nepostačuie rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.

r
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lnteľné poradové čĺsloverejneho
funkcionára (vyplní prĺsluŠnýorgán)

Prílohy

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

Miesro

Vlastnoručný podpis

JQ 04 2 a 20

BRATISLAVA

Záznamy pľĺslušného
orgán u

Dátum poštovej
pečiatky
Dátum prijatia
oznámenia

Podpis a odtlačok pečiatky prĺsluŠnéhoorgánu

?ľeryrh ,r),(y.lJu'c

20
20

1'tr[3
l'..i'_:..:. ;'l1''tlJ.ĺ
,
.
4.,
r11 _-ri.:

,:'i.:'.':

an0

alebo potvrdenia o príjme (čl' 7 ods' 2 ústavného zákona)
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i ...:i;jir.i i ;:

Jl., lĺ]']i'.' iĹ. i],']i:;',_,ii;{J'

Vere'jný funkcionár priloŽil kópiu daňového prĺznania
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