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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 
podľa ú&iavného zákona č. 357í2004 Z. z. o or.hrane vemjnéi10 Zál!Jmu prí výkone 

funkcií verejných funkcionárov v .znenl neskorších predpisov {ďalej len .ústavny zákon") 

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi 
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B) Vykonávaná verejná' funkcia 

•1 pokiaľ !aký dátum vyp,.ýva 7. osc;!;itného právneho predpisu 
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B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strl!lny) 

,} 

•1 pokiaľ !aký dátum VtJpi';va z osobitného právneho p~pisu 
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B) Vykonávaná wm~jná funkcia (pokračovanie z predchádzaJúcefstrany) 
,, ./ 

•1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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S) Vykonávaná verejná funkcia (~bkra~ovar.ie z predchád:zájúcej strany) 

• 
1 pokiaľ laky diltum '1'/P!ýva z ooobitného právneho predpi.su 
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·.' B) Vykonávaná verejná funkcia (pť.lkráčovanie z predchádzajúcej strany) 
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C) Údaje oznámenia 

V zmysle čl. 7 ústavného Zákona svojim podpisom osvedčujem, že 

1. ku dňu usta'!ovenia do verejnej funkcie som vykonával nasfodujúcu funkciut povolanie ~lebo činnosť 
označen6 v Ustave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone :za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 3 (1stavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonävanie skončilo alebo 
skončí. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcJe.) 

2. ku dňu podania tohto oznámenia spfňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podfa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona, keďže 

a) nevykonávam funkcie, zarnestnanra a činností, ktoré su nezlučiteľné s fúnk:ciou verejného funkcionára podfa 
ústavy Slovenskej republiky .a zákonov, 

b) nepodnikám; to sa nev-Lťahuje na výkon povofania, ktoré môže 'Jykonávať len ľyzlcl<~ 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 podnikateľskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze. 

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadníte v čislovanf strán. 
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3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, 
alebo štátno.zamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods.1 písm. b) ústavného zákona] 

• 

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť f čt. 5 ods. 2 a čl. 7 ods, 1 písm. b} ústavného zákona] 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohfadnite v číslovaní strán. 
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5. počas výkonu verejnej funkcie mam tieto fa.mkcie [čl. 5 ods, 3 a 4 a čt 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona] 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalšf rovnaký list. Túto skutočnosť .zohľadnlte v číslovaní strán. 
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O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžeta/manželky a neplnoletých detí, ktoré 

s ním žijú v domácností [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona] 
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1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona] 
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V prlpade, že nepostačuje roxsah tejto prllahy, prlloite ďalší rovnaký list. Tilto skutočt1osť zohtadnlte v číslov.ml strän. 
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2. Vla:stnfctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona] 
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V prípade, Je nepofitačuje rozsah tejto prllohy, prllofte d'afší ro'ltiaky 11st. Tflto skutočnosť 1:ohfadnlte v číslovaní &'trán. 
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3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty {čl. 7 ods. 4 písm. c) óstavného zákona] 

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

V pripade, že nepostačuje rouah tejtu prílohy, priložte ďalší rovnaký 11st. Túto skutočnosť zohfadttlte v-čh,fovanl atrnn. 

1111111111111 llllllll II llll lllllllll l l lllllmlllll II lll NRABS.0_ 1
2 • 



• 
" ,, 

5. Užívanie nehnuteľnej veci vovlastníetve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 odi;. 4 písm. e) ústavného zákona] 

6. Užívanie hnuteľnej vecí vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 písm. f) (1stavného zákona] 

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

V pripade, ie nepostačuje ro,:sah tejto prifahy, prllotte d'alší mvnaky" Ust. Tútc Gkutočnosť zohradnlte v ó!slovaní strán. 
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