
Formulär vylĺńąte čitateľne paličkovým pĺsmom, lmaVomodni'm alebo čiernym prepisovacĺm perom podl'a vzoru. Texl nesmie pĺesahovat'pĺedtlačený

ľlť ĄAÔ9CčnĎEÉĚrGH I Í rrL[ĽMNŇ ooooP
:iľľ oR Ř Ŕ S Š T ŤuÚ Ů uvWXY Ý żżo l 2 3 45 67 8g

oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov verejného funkcionára
podl'a ústavného zákona č,357t20o4 Z. z' o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov'(d'aleji.,' 
"ĺ'tä''y zákon,,)

Pri ujatí sa výkonu
veĘnej funkcie

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

zarok: f 0 20

K 30. aprílu 2 0 21 lnterné poľadové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

ł:ilľľ' lNG
Priezvisko Šlmclsxo
Rodné čĺslo 661027 6728

Meno LADISLAV
Titul za
menom

e'mail $fĄRosTA@sTAsKoV.sK

02353
štát r' sR cn iný

090586303í

Adresa trvalého pobytu

ulica sTAŠKoV
obec sTAŠKoV

číslo 785
psČ

celkový
počet stíánIilililt ililtililililtliltilllilililililtIIilililtlilltilililt
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lnterné poradové čĺslo veĘného
Íunkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanĺe z predchá dzajucej strany)

-1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

celkový
počet strán T24

ĺ

J

t) rektor verejnej vysokej školy 20
u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov

20
20

v) generálny riaditet Rozhlasu a televĺzie Slovenska 20
člen Rady Rozhlasu a televízie S|ovenska 20

w) generálny riaditel'Sociálnej poistbvne 20
20člen dozornej rady Soc|álnej poistbvne

x) štatutárny orgán alebo člen Štatutárneho orgánu
VŠeobecnej zdravolnej poistbvne 20

20člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

člen správnej rady Tlačovej agentÚry Slovenskej
republiky

20
20

s) poslanec zastupitel'stva vyŠŠieho územného ce|ku 20

r) predseda vyššieho územného celku 20

20
20q) poslanec mestského zastupiteľsfua

poslanec zastupiteľstva mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

p) pľimátor mesta 20

2018 01 12 2 0 22o) slarosta obce 10 11

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

m) riaditel' Slovenskej iníormačnej sluŽby 20

VeĘná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáVa

(čl. 2 ods' 1 ústavného zákona)
Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu veĘnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) .ĺ

I illlilll l]il ilil il] ltilililil]il ililt II ilililt iltil ilil il]
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1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonávat nasledujúcu funkciu, povolanie atebo činnost'
označenú v Ústave Slovenskej repubtiky alebđosobitnom zákoňe za nezlučiióľnu 1el. s oos. z
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávänie skončito atebo
skončĺ. (Vyplnit'len pri ujatí sa výkonu veľejnej funkcie')

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkc!í, zamestnaní aĺebo činností podľá čl. 5 ods. ,l aE3 úštavného
zákona, ked'Že

a) n,evykonávam 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 podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgán-u právnickej osoby, ktorá bola zriadena na úykon podnikatel'skej činnostĺ, okrem uálńer'o
zhromaŽdenia a členskej schÔdze.

lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

C) Udaje oznámenia

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

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priloŽte d'alšĺ rovnaký list. Túto skutočnost'zoht'adnite v číslovanĺ strán.

celkový
počet strán

Sídlo: ulica

20

śtát

obec

čĺslo

PsČ

sR Čn iný

Funkcia

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Dálum skončenia
vykonu

SpÔsob skoncenia
výkonu

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú funkciu

pľetoŽe eŠte neuplynulo 30 dnĺ od vymenovania do veĘnej funkcie

nieSpĺňam { áno

rilililil ililt ilil ililt ilil illlil]il l]lt IIilltilt ililt ilt tilt
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prÍsluŠný orgán)

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

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

V prĺpade' Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, prĺtoŽte d'alší rovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite v čístovaní strán

celkový
počet stĺán

Zamestnávatel'

Názov

Sĺdlo: ulica

obec

štát sR

čĺslo

PsČ

Čn iný

áno nie
Som dlhodobo uvolnený na rĺýkon
verejnej funkcie podľa Zákonníka práce

Podnikatel'ský subjekt

lĺázov l]\lĄLEcKÁ clnruosŤ v ooBoRE sTAVEBľĺícrvo
Sĺdlo:ulica sTAŠKoV eĺĺo /$$
obec sTAŠKoV PsČ 02353
štát / sR Čn iný

Funkcia sÚoľ.ly zNALEc

r ilililil ilil1 ilil ilil ilr ilil il]il ilil I I il] ilt ilt ilt il]
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

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

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

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priložte d'alšĺ rovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v čís]ovanĺ strán

celkový
poČet stĺán 2;A

Sĺdlo: ulĺca

Zamestnávatel'

obec

Názov

čÍslo

PsČ

Štát SR Čn iný

áno nie
Som dlhodobo uvolnený na výkon
verejnej funkcie podÍa Zákonníka práce

Nazov pĘĘNÁJoM VLASTNEJ NEHNUTEĽNoST|
srdro: urica PALARI KOVA
obec cłocł
štát SR Ćn iný

Podnikatel'ský subjekt

PoLYFUľ.lxcľĺÝ DoMFunkcia

łĺslo lfft
Psr 02201

I |ililil ilil ilil til] illl illl il]il ililt I I illl ill ilil ilil ilt
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lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

5.poěasvýkonuverejneifunkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4aěl.7ods.ípísm.c)ústavnéhozákona]

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto pr'jmy [ě. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

a) v Štátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy

Štátny orgán / spoločnost'/ právnická osoba

Nazov $ĘýAK A.s.
SídIo:ulicagÔnlcKÁ cEsTA
obec Žluľĺł
šlát / SR Čn iný

c) v orgáne právnickej osoby
vykonávajúcej podnikateľskú činnosť d) v orgáne inej právnĺckej osoby

eĺsn { $$Q

Psr 01057

ffiini-łľ.iJ fi 07 2019
Funkcia cleľĺ PREDSTAVENSTVA

[:.ľ;!ľ-i''" Žlnoľĺe

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

(zdanitel'ný príjem v €)

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

(zdanitel'ný príjem v €)

7. V súlade s ěl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daníz príjmov fyzických osÔb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom kalendárnom roku.

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

celkový
počel stránIilililil ililt ilil ilIiltilt illtilliltililt IIil]iltl]ililil ilt
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lnterné poradové číslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ prÍslušný orgán)

5.poěasvýkonuVerejnej funkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4aěl.7ods.1pĺsm c) ústavného zákona]

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahot tleto prljmy [č.7 ods. ĺ písm. d) ústavnéhozákona]

7. V súlade s cl. 7 ods. 2 ústavného zákona priktadám v prílohe kópiu podaného daňovéhopriznania k daní z príjmov fyzlckých osôbalebo in1i oöłlao vyaavaný na oaĺove účelypotvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiaholv predchád'äjri"om ralendárnom roku.
{ áno

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

ceĺkoý
počet stĺán

Názov lf)ĘuŽeľĺle TKo SEMETEŠ N.o.
Sídlo:ulica sEMETEŠ
obec TURZOVKA
štát / SR Čn iný

d) v orgáne inej právnickej osoby

ll1łäľ 10 11 2 O 18
Funkcia cLEN SPRAVNEJ

i.ľ$!''-i''" Žnoľĺe

a) v štátnom orgáne b) v orgáne Územnej samosprávy

Štátny orgán / spoločnost'/ právnická osoba

c) v orgáne právnickej osoby
vykonávajúcej podnikateĺskti činnosť

eĺsn {$$

PsČ 02354

Dátum

v'ýkonu

RADY

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

(zdanitel'ný príjem v €) I 3094

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

(zdanitel'ný príjem v €) 38745

IilIililt 1ilil ililtil] llil ililil]il ililt IIililt ilt l]il ilililil
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lnterné poradové cĺslo vereiného
íunkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

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

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

Druh PoLYFUNKGNÝ DoM s.c. 2962

ľ:jii[''" cłocł
Čĺslo Lv 5348 VlastnÍcky podiel 1l2

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

celkoý
poČet strán

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

ulica čĺslo

obec PsČ

Štát sR cn iný

Iiiľ'l:' lNG

Priezvisko ŠlľvlČlsxo

Meno LADISLAV
Titul za
menom

Majetkové pomery: { verejného íunkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého dietaľa

Druh RODINNY DOM
Katasĺrálne sTAŠKoV

s.c. 785

Vlastnĺcky podiel ,l 12Čĺslolv 3260

Druh PoLYFUNKGÝ DoM s.c. 2773

[ľff,['^'cłoce
Číslo LV 5759 Vlastnícky podiet 112

I llilillt tffi ilil ilil ilil ilil illilt ilil il ill lil il1il llil ill
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D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manŽela/manŽelky a neplnotetých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. ĺ písm. e) ústavného zákóna]

lnterné poradové čĺslo verejného
funkcĺonára (vyplní prĺsluŠný orgán)

't. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods.4 písm. a) ústavného zákona]

V prĺpade, Že nepostačuje rozsah tejto pľílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutoěnost'zohl'adnite v číslovanĺ strán.

celkový
počet stÍán

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

ulica

obec

štát

čĺslo

PsČ

sR cn iný

Iil]ľji' lNG

Priezvisko ŠluČlsxo
Meno LADISLAV

Titul za
men0m

Majetkové pomery: { veĘného Íunkcionára neplnoletého dieťat'amanŽela/manŽelky

PRILOHY c.1

Vlastnĺcky podiel

Druh POZEMKY PODĽA

Čĺslo Lv

Katastrálne
úzenlie

Vlastnícky podiel

Druh

Číslo LV

Katastrálne
úzenlie

Vlastnĺcky podiel

Druh

cĺslo LV

Katastrálne
úzenlie

Iilililil llil ililtilililt ililil]il ililtII ililt iltililt ililil]
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E
lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

Majetkové pomery: ,/ verejného funkcionára manŽelďmanŽelky neplnoletého dieťaťa

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

DIUh VYBAVENIE DOMACNOSTI
Továĺenská znaČka

motorového vozlclla

Rl,il výroby motorového vozidla Vlastnĺckypodiel 112

Drtl osoBNÉ rvloľoRovÉ VozlDLo

li]ffiHlxill',ł: sUzUKl GRAND VITARA
R ''lýroby nlotorového vozĺola lQQ{ V|astnĺcky podiel 112

Drrl osoBNÉ uoroRovÉ VozlDLo

I''']il:ĺxilľ,jĹ BMW x3
Rc',i výroby motorového vozidla 2008 Vlastnĺcky podiel 112

Di,;lr

Tc.',renská znaÖka

m 'Jrového Vozidla

Rcl.' výroby nlotorového vozidla Vlastnĺcky podiel

Dĺ',lł

Tt . ',lenská značka
nl, .,rového Vozidla

Rc;,l výroby nlotoĺĺlvého vozidla Vlastnícky podiel

V prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšĺ rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v čĺslovaní strán.

celkoý
počel strán

I ilľilti ililr ilt llil ilililtilllll lllll I I lllll lll illll llil ll]
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IĘ
lnteľné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

Ma;atkové pomery: { veĘného íunkcionára manŹelďmanŽelky neplnoletého dieťaťa

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

Vlastnĺcky podiel

Dĺllh

Vlastnĺcky podiel

Dĺ.lil

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

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

D:Ih POZICKA SFRB

i 11 16 10 2006

D Uh HYPOTEKARNY UVER

|' ,nT 06 oB 2oo8 Výškapodielu 'l12

V prípade, Že nepostačuie rozsah tejto prĺIohy' priloŽte d'alší rovnaký list. TÚto skutočnost'zohľadnite v číslovanĺ strán.

Výškapodĺelu 112

ceĺkoý
počet strán

l llllllll lllll llli lľll llll llll llllll lllll l l lllll lll ll]l llll ll]
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Ilnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný orgán)

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

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

V prípade, że nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alšĺ rovnaký list. Túto skutoěnost'zohľadnite v číslovanĺ stľán.

celkový
počet strán

Majetkové pomery; ł verejného funkcionára manŽelďmanżelky neplnoletého dieťaťa

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Druh HYPoTexÁnľĺv Úven

ffiilJ 2s 01 2016 Výškapodieĺu 112

Druh

DátLlm
yznirlu Výška podielu

l ĺllllIll llil l]l lllll llll llll llllll lllll l l lllll lll lllll llll llll
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Ľ
lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

lt.lĺ;;ttkové pomery: { veĘného íunkcionára manŽelďmanŽelky neplnoletého dieťaťa

5' UŽĺvanie nehnutel'nej vecivo vtastníctv-e inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
ičl. 7 ods. 4 pĺsm. e) ústavného zákonal -

K llstrálne
ú'l,]ĺllie

Č -lo LV

R: , :ačatia
t , .rla

SpÔsob
uŽívania

C' Užívanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
icl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákonal

- 
':,ienská značka

l .,,;'ovélio vozidla

F . ;ýĺoby nlotorového vozĺdla

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

[, , rt prija(ia

. ,n prijatia

r' prípade, že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, prĺložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost,zohľadnite v číslovaní strán.

celkový
počet stráni llllllll lllll llll lllll llll llll llllll lllll l l ĺllll lll lllll llll llll
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E
lnterné poradové čĺslo verejného
Íunkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

Príi,',lly

\:' ; rlasujem, Že všetky údaje v tomto oznámenÍ sú pravdivé.

oatum{z[ 04 2021

Nriesi,, STASKOV

',oTVRDENIE o PoDAľĺĺ ołŇovÉHo PRlzNANlA zA RoK 2o2o

PRĺLoHA c.1 _ VLAsTľĺĺcľvo PozEMKoV
:"RĺLoHA c.2 - VLAsTNĺcTVo PozEMKoV

Vlastnoručný podpis

Zázl :amy prísluŠného orgánu

Dłl 'Ir pnjalia ,\ Ĺ .1
ozll,,,lrellia DŁÚ Uq 20LĄ

Vĺll'',l'ý Ítlllkcionár priloŽil kÓpiu daňového priznania
:', l ' ;:otvľĺlĺ_'lria o prĺjme (čl. 7 ods. 2 Ústavného zákona)

Podpis a odtlačok pečiatky prÍslušného orgánu

,//

( áno nte +-

celkový
počet strán
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