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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podl'a ústavného zákona č.35712004 Z. z. o ochrane verejného záujmu privýkone

funkciĺ verejných funkcionárov v znenĺ neskoršĺch predpisov (d'alej len ,,ústavný zákon")

zarok'. ) 0 2'l

Pri ujatí sa vykonu
veĘnej íunkcie

r' K30.aprĺlu 2022 lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

liiľľ' lNG

Priezvisko Šlľvlclsxo

Meno LADISLAV

Rodné čĺslo

Adresa trvalého pobytu

u|ica sTAŠKoV
obec sTAŠKoV
štát ĺ/ sR Čn iný

ter 0905863031

e-mail $fĄRosTA@sTAsKoV.sK

Titul za
men0m

čislo

psČ 02353

celkový
počet strán
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e) sudca Ústavného sŮdu Slovenskej republiky 20

í) pĺedseda Najvyššieho stidu Slovenskej republiky 20
podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej repubĺiky 20

g) člen Súdnej rady Slovenskej republĺky 20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 20
špeciálny prokurátor 20

i) verejný ochranca práv 20
20
20

komisár pre deti

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho kontľolného úradu
Slovenskej ĺepubliky

20
20

k) štátny tajomník 20
l) náčelnĺk Generálneho štábu ozbrojených sĺl Slovenskej

republiky 20

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáVa

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
vykonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia
vykonu veĘnej funkcie

(vyplnĺ prĺsluŠný oľgán) '1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) člen vlády Slovenskej republiky 20
d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy' ktoý nie je

členom vlády Slovenskej republiky 20
Názov ústredného orgánu štátnej správy

I
lnterné poradové čĺslo verejného
íunkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

T
B) Vykonávaná verejná funkcia

- 1 pokial' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

celkový
početrillilllililtilltil]tiltlil illillililrIil]illililr liltilll
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I
llľ*ł:ff'ľť"ň:.!'i'*'Liliľ3i,1'.,

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

-1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

celkovy
poČet strán

t) ĺektor verejnej vysokej školy 20
u) pľedseda Úĺadu na ochranu osobných údajov

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov

20
20

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

w) generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 2A

20člen dozoĺnej rady Sociálnej poisťovne

x) štatutámy orgán alebo člen štatutárneho orgánu
Všeobecnej zdravotnej poĺsťovne 20

20člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poistbvne

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej
ľepubliky

člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

20
20

s) poslanec zastupiteľstva vyŠšieho Územného celku 20

r) predseda vyšŠieho územného ce|ku 20

20
20q) poslanec mestského zastupiteľstva

poslanec zastupiteľstva mestskej časti
v Bĺatislave alebo v Košiciach

p) pľimátor mesta 20

10 11 2018 01 12 2 o 22o) starosta obce

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

m) riaditeľ Slovenskej informačnej sluŽby 2A

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl' 2 ods' 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
uýkonu veĘnej funkcĺe

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ prĺsluŠný orgán) .ĺ

I ililil1tililtiltililttill illl il]ilililt II il] illilil ilililil
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplní prĺsluŠný orgán)

B) VykonáVaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

-1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

celkový
počet strán

zd) ńaditeÍ štátneho podniku 20
20
20

člen dozomej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovuje štát

likvidátor (v prĺpade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáVa

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu veĘnej funkcie

Predpokladaný dátum skonlenia
výkonu veĘnej funkcie

(vyplnĺ prĺslušný orgän) '1

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 2A
riaditeľ Kanceláńe Rady pre Wsielanie a retransmisiu 2A

za) pĺedseda Úradu pre ĺeguláciu sieťovych odvetví 20
podpredseda Úradu pĺe reguláciu sietbvych odvetví 20
člen Regulačnej rady 20

zb) pľedseda Úradu pľe reguláciu elektronických
komunikáciĺ a poŠtouých sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikáciĺ a poštovych služieb

20
2A

20
20

predseda Dopravného úľadu

podpredseda Dopravného úľadu

zc) štatutámy orgán alebo člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navľhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou Účastbu štátu

20

člen kontrolného orgánu alebo dozomého orgánu
právnickej osoby' ktorého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopeľcentnou majetkovou
účastbu štátu

20

Názov pĺávnickej osoby

I llllllt ililt l]lililt ilil illl ll]lt ilIil I I illt lil il|il ]ll rilt
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lnterné poradové čĺslo verejného
íunkcionára (vyplnĺ prĺsluŠný oĺgán)

B) Vykonávaná Veľejná funkcia (pokračovanie z predchádzajÚcej strany)

-ĺ pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

celkoý
počet strán

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa 20
člen správnej rady Ústavu pamätĺ národa 2A

zh) generálny riaditel Žebznĺc Slovenskej republiky 20
zi) člen štatutámeho orgánu Exportno-impońnej banky

Slovenskej ľepubliky 20
zj) predseda Úradu.pre dohľad nad zdravotnou

starostlivostbu 20
člen dozornej rady Úradu pre dohĺad nad zdravolnou
starostlivostbu 20

zk) predseda Rady pre rozpoÖtovÚ zodpovednosť 20
člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 20

zl) prezident Polĺcajného zboru Slovenskej republiky 20
20viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

zm) riaditeľ Vojenského spravodajstva 20

zf) prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 20

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

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

Pĺedpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej Íunkcie

(vyplnĺ prĺslušný orgán) 'ĺ

ze) generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu

námestnĺk generálneho riaditela Slovenského
pozemkového íondu

člen Rady Slovenského pozemkového fondu

20
2A

20

l lľlll] illll llll lll] llll llll llllll lllll l l lllll lll l]ll llll llll
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lnterné poradovó čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

2A
Názov ústredného orgánu st||nej soráw

zo) generálny tajomnĺk služobného úradu Úskedného orgánu
štátnej správy

vedúcĺ Kanceláńe Národnej rady Slovenskej republiky

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedúď Kanceĺárie veęjného ochrancu práv

20

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(đ.2 ods. 1 Ústavnéhozákona)

vedúci Kanceláĺie Súdnej rady Slovenskej republiky

vedÚci Kancelárĺe Ústavného sÚdu Slovenskej republiky

Dátum ujatia sa
výkonu veĘnejĺunkcie

20
20

Ilľililtillil iltililillt ilil il]ililillIIililtiltlilt liltill
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osveděujem, Že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povotanie alebo činnost'
označenú v Ústave Slovenskej}epubliky alebo osob|tnom zákoňe za neztuěiiéľnĺ 1el. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo atebo
skončí. (Vyplnit'len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

2. ku dňu podania tohto oznámenia spíňam podmienky neztučitel'nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkclí, zamestnaníalebo činností podt'a čl. 5 ods. 1 aź3 úśtavného
zákona, ked'že

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcĺonára podl'a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré mÔŽe vykonávať len fyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, č|enom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaŽdenia a členskej schôdze.

pretoŽe ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie

Spĺňam y' áno nte

pretoŽe uŹ nevykonávam verejnÚ funkciu

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

celkový
počet stľán

Sídlo: ulica

20

obec

Funkcĺa

číslo

PsČ

šlát sR Čn iný

Spôsob skončenia
výkonu

Právnická alebo fyzická osoba

Dátum skončenia
výkonu

NázoV ---.----

ril]ilľilill]tililrilil ilil ililt ililt II ilt lilililt ilt il]
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lnterné poradové čĺslo verejného
Íunkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

3' vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere atebo obdobnom pracovnom vzt,ahu,alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu 1či. z oos. 1 pň;. b) ústavného zákona|

Zamestnávateľ

Názov

Sĺdlo: ulica

obec

štát sR

čĺslo

PsČ

Čn iný

áno nie
Som dlhodobo uvoľnený na uýkon
verejnej funkcie podľa Zákonnĺka práce

Podnikateľský subjekt

ltlázov l||ĄLEcKÁ clľľrlosŤ v ooBoRE STAVEBNĺcTVo
Sĺdlo:ulica sTAŠKoV eĺsn /$$
obec sTAŠKoV PsČ 02353
štát / sR Čn iný

Funkcia sÚDNY ZNALEc

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 prílohy, priloŽte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost,zohl,adnite v číslovaní strán.

celkovy
počet stránllllilllllill llllllllllill ĺlll lillil llllĺllllil lillill llil llll
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lnterné poľadové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

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

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

Zamestnávatel'

Názov

Sĺd|o: ulica čĺslo

obec PsČ

Štát sR cn iný

Som dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej funkcie podľa Zákonnĺka práce

ano nte

Podnikateľský subjekt

ľĺázov pĘĘNÁJoM VLASTNEJ NEHNUTEĽNoSTI
Sĺdlo: ulĺca PALAR| KQVA
obec caocł
štát sR Čn iný

v,

Funkcia POLYFUNKCNY DOM

ĺĺslo lfft
Pse 02201

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

celkový
počet strán

IlilillltilIililil|ililllll lllllllil lllil II llil lil llill llilllll
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I lnterné poradové cĺslo verejného

funkcionára (vyplnĺ prĺsluśný orgán)

5. poěas výkonu vereinej funkc ie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a ćl.7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

a) v štátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy

Štátny orgán / spoIoěnost'/ právnická osoba

ľĺázov $ĘýAK A.s.
Sĺdlo:ulica eoRcKÁ cESTA
obec Žlt_lľĺn

d) v orgáne inei právnickej osoby

štát / sR Čn iný

ľýlľ[l'*'äij 11 07 2 0 19

Funkcia Clf n PREDSTAVENSTVA

[:T:lfi-?'" Žnoľĺę

c) v orgáne právnickej osoby

vykonávajÚcej podnikateľskú činnosť

ĺĺsto { $$Q

PSc 01057

6. v pľedchádzajúcom kale ndárnom roku som dosiaho! tieto prĺjmy tč.7 ods' 1 písm' d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára,
' 
ża-ktorú podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný pr'ljem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, -zamestnaní 
alebo

' 
Łinno'stĺ, v ttonycn vykonávanísom pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

(zdanite|'ný príjem v €)

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
'- 

ň'iňäňi" k daní;ň;ĺjil;fy.ických osôu alebo iný dóklad vyd'ávaný na daňové účely

potvrdzujú"i 
"uń,ipŕĺjńou, 

Ltoré 
"om 

dosiaholv predchádzaiúcom kalendárnom roku'
ano

V prípade, że nepostaěuje rozsah teito prílohy, priložte d'alší rovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite v čĺslovaní strán'

r lltillil lllll llil lllil llll llll lllil lllilll llil lilllill llil llil
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

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

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

a)v šrátnomorgáne b)voľgáne územnejsamosprávy oňil'.iĽ,ffili!i1,Ł'ůo,J*,, 
r,.r.r,

Štátny orgán / spoločnost'/ právnická osoba

Názov lpĘuŽeue TKo SEMETEŠ N.o.
Sĺdlo:ulica sEMETEŠ
obec TURZOVKA
štát / sR Čn iný

Funkcia cleľĺ sPRAVNEJ

[:T:l'i-1"' Žlłoľĺe

ľýxľľ'il,i'-ilj 10 11 2 o 18

RADY

d) v orgáne inej pľávnickej osoby

eĺĺo {$$

ľsČ Q!$${

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaníalebo
činnostÍ, v ktoých vykonávanísom pokračoval
aj po ujatísa funkcie verejného funkcionára

(zdanitel'ný príjem v €) I 9379

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

(zdanitel'ný príjem v €) 31877

7' 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 dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

q áno

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

celkový
počet stránrlillilllllil l]tilililil illt ililtilillIIil]lil ililt iltil]
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (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]

Adresa trvalého pobytu (iba ak ĺde o manŽeĺa/manŽelku alebo neplnoleté diet'a)

ulĺca čĺslo

obec PSC

štát sR Čn iný

ł:1ľľ' lNG

Priezvisko Šluclsxo
Meno LADISLAV

Titul za
menom

Majetkové pomery: r' verejného funkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého diet'aťa

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

Druh RODINNY DOM S.C. 785
Katastrálne sTAŠKoV
Čĺsnlv 3260 Vlastnĺcky podiel 1l2

Druh PoLYFUNKGÝ DoM s.c. 2773
Katastralne cłocł
Čĺstotv 5759 Vlastnĺcky podiel 'l l2

Druh PoLYFUNKCNÝ DoM s.Č. 2962
Katastrálne cnocn
Čĺsbtv 5348 Vlastnĺcky podiel 1l2

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

celkovy
počet strán
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lntemé poradové číslo verejného
fu nkcionára (vyplní prÍslušný 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]

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

Druh PoZEMKY PoDĽA PRíLoHY c..t
Katastrálne
územie

Císlo LV Vlastnícky podiel

Druh

Katastrálne
územie

císlo LV VlastnícĘ podiel

Druh

Katastľálne
územie

císlo LV Vlastnícky podiel

V prípade' 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 číslo

obec PSC

štát sR Čn iný

il:iľľ' lNG
Pńezvisko Šlttĺclsxo

Meno LADISLAV
Titul za
men0m

Majetkové pomery: / verejného funkcionára manŽela/manŽelý neplnoletého dieťaťa

IilililililtiltililililtililliltililtI Iililtiltil]tliltilt
NRAB3.O 1O stľana 1 3 24



lnterné poradové číslo verejného
fu nkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

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

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

Druh RoDlNNÝ oonĺ s.c. zgs
Katastrálne sTAŠKoV
císloLV 3260 Vlastnícky podiel 112

Druh PoLYFUNKGNÝ DoM s.c. 2773
Katastrálne Čłocn
ČísbLV 5759 Vlastnícky podiel 112

Druh PoLYFUNKGNÝ DoM s.c. 2962
Katastrálne caoca
ČísloLV 5348 Vlastnícky podiel 112

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

celkoý
počet sÍán

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manŽelku alebo neplnoleté dietb)

ulica sTAŠKoV
obec sTAŠKoV
štat / sR Čn iný

öíslo 785

PsČ 02353

ł:i]ľľ' MGR.

Priezvisko ŠlrrĺclsKoVÁ

Meno JANKA
Titul za
men0m

Majetkové pomery: verejného funkcionára r' manŽela/manŽelky neplnoletého dieťat'a

I1ilililt 1ilililililtililililillililttililI Iil]illilililililt
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lnterné poradové čĺslo verejného
íunkcionára (vyplní 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]

Majetkové pomery: verejného funkcionára neplnoletého dieťat'ar' manŽelďmanŽelky

łľlľľ' MGR.

Pľiezvisko ŠluclsKovÁ

ĺ'leno JĄ||(Ą
Titul za
menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manŽela/manżelku alebo neplnoleté dieťa)

ulica sTAŠKoV
obec sTAŠKoV
štát sR Čn iný

čĺs|o 785

Psc 02353

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

Druh PoZEMKY PoDĽA PRíLoHY c.z

Vlastnĺcky podiel
ČĺsIo lV

Kalastrálne
územie

Vlastnĺcky podiel

Druh

Čĺslo Lv

Katastrálne
územie

Vlastnĺcky podiel

Druh

Čĺsb lv

Katastrálne
územie

V prĺpade, Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priloŽte d'alší rovnaký list' Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán'

ilililIililil lil lllil llll llll lllil lllil I I Iilil lil lllil llil llil
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lnterné poradové čĺslo verejného
fu nkcionára (vyplní príslušný orgán)

Ma|etkové pomery: r' veĘného funkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého dieťaťa

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

Druh VYBAVEN|E DoMÁcNosTl
Továĺenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla V|astníckypodiel 112

Druh osoBNÉ nĺoroRovÉ VozlDLo

l'.lffiHx'ů:ijŕ sUzUKI GRAND VITARA
Rok ýoby motorového vozidla 2004 Vlastnícky podiel 112

Druh osoBNÉ nĺoľoRovÉ VozlDLo

lTů[nĺxill9JĹ BMW x3
Rok uýroby motoľového vozidla 2008 Vlastnícky podiel 1 12

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok ýoby motorového vozidla Vlashícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok uýroby motorového vozidla VlastnícĘ podiel

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

I llllllll illll llllilil illililil]ililil|IIillltiltililt il]ll]
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lnterné poľadové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplní prísluŠný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára r' manŽela/manŽelky neplnoletého dieťat'a

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

Druh VYBAVENIE DoMÁcNosTl
Továrenská znaěka
motorového vozidla

Rok výĺoby motorového vozidla Vlastnícky podiel 112

Druh osoBNÉ MoToRoVÉ VozlDLo

lTŕ[H1''l'.9,Jů sUzUKl GRAND VITARA
Rok výroby motorového vozidla lQQĄ Vlastnícky podiel 1l2

Druh osoBNÉ ľrłoľoRovÉ VozlDLo

lTů[ľ:ĺx.*l9Jŕ BMW X 3
Rok výĺoby motorového vozidla 2008 Vlastnícky podiel 112

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnĺcky podiel

V prípade' Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy' priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v ěíslovaní strán.

celkový
počet strán

I ililI] ililt ilil llll lilt illt il]il llilt I I ill llt lilll illt till
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lnterné poradové číslo verejného
fu nkcionára (vyplní prísluŠný orgán)

Majetkové pomery: r' veĘného funkcionára manŽelaimanŽelky neplnoletého d!eťat'a

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

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

VlastnícĘ podĺel

Druh

Vlastnícky podiel

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

Druh pÔäcxA ŠFRB

Łiľ# 16 10 2006 Výškapodielu ',12

Druh HYPoTEKÁRNY ÚVER

Łiľ# 06 08 2008 Výškapodielu 112

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

celkov'ý
počet slránItilililt l]ilililil]tilltilil]iltililI Iililtiltiltilil]il]
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lnterné poradové číslo verejného
fu nkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

Majetkové pomery: r' veĘného funkcionára manŽela/manŽelky nep|noletého dieťaťa

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

Druh

Vlaslnícky podiel

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podieĺ

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

Druh HYPoTerÁnruY ÚVER

Łiľil 25 oí 2016 Výškapodielu 112

Druh

Dátum
rzniku Výška podielu

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

celkouý
počet strán

l llllllll lilll llll ĺIlll lill llll llllll lllll l l lllll lll ll|il llll ll]
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lnterné poradové číslo verejného
fu nkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

Ma|etkové pomery: veĘného funkcionára ./ manŽela/manŽelky neplnoletého diet'ata

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

Druh

VlaslnícĘ podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

VlaslnĺcĘ podiel

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

Druh UVER

Łiľ# 16

Šrng
I 0 2006 Výškapodielu 112

Druh HYPoTEKÁRNY ÚVER

}1ľ# 06 08 2oo8 Výškapodielu 112

V prípade, že nepostačuie rozsah tejto prílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v ěíslovaní strán.

Ill]il] ilil1iltilil iltilflil]ilililt IIil]ilil]lilltlilt
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lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára r' manŽelďmanŽelky neplnoletého dieťatä

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

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

VlastnÍcky podiel

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

Druh HYPoTEKÁRNY ÚVER

ľĺ'ľil 25 01 2016 Výškapodielu 112

Druh

Dátum
vzniku Výška podielu

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

celkový
počet strán

I tilililt ilil iltilllilil ililililt liltII il] ilt iltil lilt ilĺ
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lnterné poradové čĺslo verejného
fu nkcionára (vypln í príslušný orgán)

Majetkové pomery: r' veĘného funkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého dietďa

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

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

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok ýoby motorového vozidla

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

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

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

celkový
počet strán

Druh

Katastrá|ne
územie

Číslo LV

Rok začatia
uŽívania

Spôsob
uŽívania

I il]il] ililt ilt ilil illt ilil il]il ililt I I ilil ilt ilil ilil lll
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lnterné poradové čĺslo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára r' manŽelďmanŽelky neplnoletého dieťat'a

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

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

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motoľového vozidla

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

Popis

Dátum pľijatia

Popĺs

Dátum prijatia

V prípade, že nepostaěuje rozsah tejto prílohy, prilożte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v čĺslovaní strán

celkoý
počet strán

Druh !-! - ----- r! - --r -! -! I l- - - - I I

Katastrálne
územie

Císlo LV

Rok začatia
uŽĺvania

Spôsob
uŽĺvania

Illllllll ililt ililil]ilil tilillilt ililIIililil ilil1ilil ilt
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lnterné poradové číslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný orgán)

Prílohy

PoTVRDENIE o PoDAruĺ onŇovÉHo PRlzNANlA zA RoK 2021

PRíLoHA c.1 - VLAsTNĺcTVo PozEMKoV
PRĺLoHn c.z - VLAsTNícTVo PozEMKoV

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

Dátum ${ 03 2 0 22

l'ĺiesto $fĄsKov

Vlastnoručný podpis

Záznamy prísl ušného orgán u Podpis a odtlačok pečiatky prĺslušného orgánu

Dátum poštovej
pečiatky

Dátum pńjatia

oznámenia

20
20

Verejný funkcionár pĺilożil kópiu daňového priznania

alebo potvĺdenia o prijme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)
ano nte

celkoý
počet strán

I llllllll llll llll l]t ltil ilfi il]ll illll I I l]] ll il1il !ilt illt
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