
Formuláĺ vypĺňajte citateľne paIičkovým pĺsmom, tmavomodým alebo čiernym prepisovacĺm perom podl'a vzoru' Text nesmie presahovat' predtlačenýrámik. . . ,

ľłí AÁÄBCč0ĎrÉĚrGH I Í rrL[ĽMNŇoóôop
:ffľ oR Ř Ŕ S ŠT ŤuÚŮ ÜvWXY Ý zŽo l 2 345 67 8g

oznámenle funkcií' zamestnaní, činností a majetkových pomerov veľejného funkcionára
podl'a ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpĺsov (d'alej len',,ústavný zákon,,)

zarok'. ) 0 19

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Pri ujatí sa výkonu
veĘnejfunkcĺe K 30. aprílu 2 0 20 lnterné poradové čĺslo veĘného

funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

celkový
počet strán

ł:iľff' lNG

Priezvisko Šlrvlclsro
Rodné čĺslo 661027 6728

Meno LADISLAV
Titul za
men0m

Adresa trvalého pobytu

ulica sTAŠKoV
obec sTAŠKoV
štát / sR Čn iný

ter 0905803031

e-mair STAROSTA@STASKOV.SK

čĺslo 785

PsČ 02353

Iilililllililtilt ililililililil]ilililtIIililtilt !]tlil ilil
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T Ilnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prísluŠný oľgán)

B) VykonáVaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajÚcej strany)

-1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

celkový
nnňpl clrán

t) rektor veĘnej vysokej školy 20
u) predseda Úradu na ochranu osobných Údajov

podpľedseda Úradu na ochranu osobných údajov

20
20

v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televĺzie Slovenska 20
20člen Rady Rozhlasu a televĺzie Slovenska

w) generálny riaditel Sociálnej poistbvne 20
člen dozomej rady Sociálnej poistbvne 20

x) štafutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu
Všeobecnej zdravotnej poĺstbvne 20

20člen dozomej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

člen spľávnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

20
20

s) poslanec zastupiteľstva vyššieho Územného ce|ku 20

ľ) predseda vyššieho územného celku 20

20
2A

q) poslanec mestského zastupiteľstva

poslanec zastupiteÍsfua mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

p) pńmálor mesta 20

10 11 2019 01 ,12 2 A 22o) starosta obce

m) riaditeľ Slovenskej informačnej sluŽby 20

VeĘná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáVa
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč-enia
výkonu veĘnej funkcie

(vyplnĺ prísluŠný orgán) '1

I|ilililtililtilill]]ltililllil]il l]ilIIl]il iltilil ilil ill
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1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonávaI nasledujúcu funkclu, povolanie atebo činnost'
oznaěenú v Ústave Slovensĺĺej republiky aIebđosobitnom zákońe za nezlučiiéľnĺ 1el. s oos. z
a ods. 3 ústavného zákona)- Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávänie skončllo alebo
skončí. (Vyplnit'len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučitet'nosti výkonu funkcle verejného
fu-nkcionára s qýkonom iných funkcií, zamestnaní aiebo člnností podl'ä čl. 5 ods. 1 aż3 úštavného
zákona, kedže

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 nevzt'ahuje na výkon povolania, ktoré mÔŽe vykonávat' len fyzická osoba za zákonom
ustanovených pod mienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgán-u právnickej osoby, ktorá bola zriadená na Ýykon podnikate|'skej činnosti, okrem valného
zhromaŽdenia a členskej schÔdze'

lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ pľĺslušný orgán)

C) Údaje oznámenia
V zmysle čl' 7 Ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

V prĺpade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanĺ strán.

7 ii'ľ.'ľ,*. 24

Sĺdlo: ulica

20

Štát

obec

čÍslo

PsČ

sR Čn iný

Funkcia

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Dálum skončenia
výkonu

SpÔsob skončenia
výkonu

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnÚ funkciu

pretoŽe eŠte neuplynulo 30 dnĺ od vymenovanĺa do vere'jnej funkcie

nteSpĺňam { äno

r illllllililtilil il] ilililll il]il ililt I Iil] iltililt tilt il]
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

3' vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere aIebo obdobnom pracovnom vzt,ahu,alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu 1ei. z oos- ł pĺ';' b) ústavného zákona]

4' vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú činnost'[čl. 5 ods. 2 a ěl.7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priloŽte d'alší rovnaký list' Túto skutočnost,zohl,adnite v číslovaní strán.

celkový
počel strán

Sĺdlo: ulica

nte

obec

Názov

Zamestnávateľ

čĺslo

PsČ

áno

štát sR Čn iný

Som dlhodobo uvoľnený na rnýkon
veĘnej funkcie podľa Zákonnĺka práce

Podnikatel'ský subjekt

ľázov l]r,|ĄLEcKÁ clruruosŤ v ooBoRE sTAVEBľĺícrvo
Sĺdlo:ulica sTAŠKoV eĺso /$$
obec sTAŠKoV PsČ 02353
štát / sR Čn iný

Funkcĺa sÚoľĺy zNALEc

ililtil] |ilililil ilil ilt illt ililil ililt I I illl ilt ill] ilil lilt
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu [čt. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákonai

4. vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú ěinnost'[čl. 5 ods. 2 a ěl.7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v čĺslovanÍ strán.

celkový
počet stÍán

Sídlo: u|ica

obec

Názov

Zamestnávateľ

čĺslo

PSt

áno nte

štát sR ln iný

Som dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej funkcie podľa Zákonníka práce

Podnikateľský subjekt

ľĺłov pĘĘľÁuoľl VLASTNEJ NEHNUTEĽNoSTI
Sĺdlo: ulica PALAR| KQVA
obec CAOCĄ
štát sR Čn iný

Funkcia PoLYFulrlxcruÝ DoM

eĺslo )fft
Psr 02201

Illlllllllllt ililillt ilt ililililtililtII il]lililililtil]
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lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

5.počasvýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcle[čl.5ods'3a4ačl.7ods. 1písm.c)ústavnéhozákona]

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prljmy [č.7 ods. ĺ písm. d) ústavného zákona]

a) v štátnom oľgáne b) v orgáne územnej samosprávy

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

ruazov $ĘýAK A.s.
Sĺdlo:ulica eÔĘ|cKÁ cEsTA
obec Žlulĺł
štát / sR Čn iný

c) v orgáne právnickej osoby
vykonávajÚcej podnikateÍskÚ činnosť d) v orgáne inej právnickej osoby

eĺsn ] $$Q

PsČ 01057

3ŕ-:ľ'!l,iffi 11 07 2 O 19
Funkcia CLEN PREDSTAVENSTVA

i,'ľľ:!ľ,'ł'"' Žnoľĺe

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

(zdanitel'ný príjem v €)

b) príjmy z rnýkonu iných funkcií, zamestnaní alebo
činností, v ktoých vykonávanísom pokračoval
aj po ujatísa funkcie veĘného funkcionára

(zdanitel'ný príjem v €)

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona priktadám v prílohe kópiu podaného daňového
prlznanla k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom-katendárnom roku.

an0

V pľĺpade' že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alší rovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovaní strán.

celkový
potel strán

I ililililIililil ilt ilil ilil ililI ilIil il l]ilil ililt ilil ill
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lnteĺné poradové čĺslo verejného
ĺunkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods' 3 a4a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

6. v predchádzajúcom kalendáľnom roku som dosiahol tieto prIjmy [č. 7 ods. í pĺsm. d) ústavného zákona]

7' V súlade s čI. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňovéhopriznania k daní z príjmov fyzlckých osôbalebo inyi oóxlao vyoavany na äaRove úěelypotvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiaholv |redchád.ä;ĺcoń łaleňuarnom rołu.
{ áno

V prÍpade, Že nepostačuje rozsah tejto prítohy, priložte d'alší rovnaký list' Túto skutočnost,zohl,adnite v číslovaní strán.

strana 11 celkový
poČel strán

a)v štátnom orgáne b)v orgáne územnej samosprávy offi'.ilłffillľIÍ1ů',3|Jn., 
u,rr.r.

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

ľázov lpĘuŽerule TKo SEMETEŠ N.o.
Sídlo:ulĺca sEMETEŠ
obec TURZOVKA
štát / sR Čn iný

d) v orgáne inej právnickej osoby

RADYFunkcia cleľĺ sPRAVNEJ

|'ľł;i?-ĺ'" Žlłorue

eĺsn {$$
psr 02354

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

(zdanitel'ný príjem v €) 14904

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorÚ podávam toto oznámenĺe

(zdanitel'ný príjem v €) 38728

Iilililtillllilililtilliltilllil]ilililtIIilil ilt ililtllltlilt
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D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manžetky a nep!noletých detí, ktorés ním žijú v domácnostl [čl. 7 ods' 1 písm. e) ústavného zákóna]

lnterné poradové čĺslo verejného
Íunkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

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

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovaní stľán.

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželďmanželku alebo neplnoleté diet?)

Štát

ulica

obec

čĺslo

PsČ

sR cn iný

Iiĺľľ' ING

Priezvisko Šlľvlclsxo

Meno LADISLAV
Titul za
men0m

Majetkové pomery: { veĘného funkcionára neplnoletého diet'at'amanŽela/manŽelky

Druh RoDlNNÝ DoM
Kďasłrálne sTAŠKoV
ČĺsloLv 3260

s.c. 78s

Vlastnĺcky podiel ,l l2

DrUh POLYFUNKCY DOM S.C. 2773
Kďaslĺálne cłocn
Čĺsbtv 5759 Vlastnicky podiel ,l l2

Druh PoLYFUľĺrcľĺÝ DoM s.c. 2962
Kalastĺálne cłocł
ČĺsbLv 5348 Vlastnĺcky podiel ,l l2

ilililil ilil ilil til] ltil illilililt ilil I I ilil il il]t ilil illt
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lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

D) Maietkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním Žijú v domácnosti [čl.7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

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

Druh PoZEMKY PoDĽA PRĺLoHY c'ĺ
Katastrálne
územie

Čĺsb Lv Vlaslnĺcky podie|

Druh

Katastrálne
územie

Čĺsn tv Vlastnicky podiel

Druh

Katastrálne
územie

Číso tv VlastnÍcky podiel

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovaní strán

celkový
poČet strán

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manŽelďmanželku alebo neplnoleté diet'a)

ulica

obec

Štát sR Čn iný

čĺslo

PsČ

l!1ľľ' lNG
Pńezvisko Šlľvlclsxo

Meno LADISLAV
Titul za
men0m

Majetkové pomery: { verejného funkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého dieťaťa

llllllll iltililt il]llil tilil]il illt I ll]lt il lillillt il]
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I
lnterné poĺadové čĺslo veĘného
Íunkcionára (vyplnĺ prísluŠný orgán)

Majetkové pomery: { verejného funkcionára manŽelďmanŽelky neplnoletého dieťaťa

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

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnĺte v číslovaní strán.

celkový
počet strán

Druh VYBAVENIE DoMÁcNosTl

Vlastnícky podiel 112Rok výľoby molorového vozidla

Továrenská znaČka
motorového vozidla

Druh osoBNÉ uoľoRovÉ VozlDLo
lľffiälxill'JĹ sUzUKI GRAND VITARA
Rokvýroby motorového vozian 2004 Vlaslnĺcky podiel 112

Druh osoBNÉ rrĺoľoRovÉ VozlDLo
ľJŕffi:ll''älffĹ BMW x3
Rokvýroby motorového vozidla 2008 Vlastníckypodie| 1l2

Vlastnícky podiel

Druh

Rok výroby motorového vozidla

Továrenská značka
motorového vozidla

Vlastnĺcky podielRok výĺoby motorového vozidla

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

I lilililtilllt]tl]] ilt illl il]il ililt II ililil ililtil] il]
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Majetkové pomery: { veĘného funkcĺonára neplnoletého diet'aťamanŽelďmanŽelky

I
lnterne poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

I

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c} ústavného zákona]

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

Druh HYPOTEKARNY UVER

Hill 06 08 2oo8 Výška podielu 112

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovaní strán

celkový
poÖet strán 24

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Dľuh pÔäcxn Šrne
Ai'il 16 10 2006 Výškapodielu 112

Itililil ililt ilt ililtilt illlillilt l]il I I ilt ilil]t ilt ilt
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Majetkové pomery: { verejného funkcionára manŽelďmanŽelky neplnoletého dietaťa

lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty tčt. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona]

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

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost,zohl'adnite v číslovaní strán.

celkový
počet strán

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Druh HYPoTEKÁRNY Úven
ľłľ# 25 o1 2016 VýŠkapodielu 112

Výška podielu

Dĺuh

Dátum
vznĺku

r|ilililililtiltiltilililllil]ilt]il I Iill]iltil1il il]il]
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lnterné poradové čislo verejného
Íunkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

5' Užívanie nehnutel'nej veci vo vtastníctv_e inej fyzickej osoby atebo lnej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona] '

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

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. ,l písm. f) ústavného zákona]

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alší ľovnaký list' Túto skutočnost,zohl'adnite v čístovanÍ strán.

celkový
počet strán

Majetkové pomery: { verejného funkcionára manŽelďmanŽelky neplnoletého dieťaťa

Druh

SpÔsob
użívania

Čĺslo tv

Rok zalatia
uŽívania

Katastrálne
územie

Druh

Rok výroby motorového vozidla

Továrenská značka
motorového vozidla

Dátum prijatĺa

Popis

I ilililt ililt ilt il] ilil illl il]il ililt I I il] l] ililt ilil ilt
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Ilntemó' porądovó čĺslo veęjného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušnýlorgán)

Prílohy

POTVRDENIE
,v

PRILOHA C.1

, . '.:... '.
,va

OPODANI DANOVEHO PRIZNANIA ZA ROK 2019
,

- VLASTNICTVO POZEMKOV
Va

.,'PRILOHA C.2 - VLASTNICTVO POZEMKOV::-

Vyhlasujem, Že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

' 
Dátum !$ 03 2 0 20

Vlastnoručný podpis

L /r
Nieĺo $fĄsKov

Ą

+ )

' . Podpis a odtlačok pečiatky prĺslušného orgánu

llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllll 
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