Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona č, 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone Punkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č, 545/2005 Z. z.

k 31. marcu 2014 za kalendárny rok 2013
(vzor)

A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Meno a priezvisko (tituly)

.....................................................................í).

Rodné priezvisko
Rodné číslo 11
Adresa na doručovanie doporučených zásielok 11

L-}P>OVŕ\ /T ....................
......... ,1,,............................

S r/’rz-y £U ^rC> 1/ ,V 4
Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 od.s. I úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva toto
oznámenie2’
P / M' j *7®

21.?. f P2?

5

l'j // M 4

B. Údaje oznámenia
1. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2
ústavného zákona, keďže'0:
a)

nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b)

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),

c)

nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom
stanovených podmienok) "

1. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v
pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v Štátnozamestnaneckom pomere
(čl. 7 ods. I písm, b) ústavného zákona):
Názov zamestnávateľa.........................(V....................................................................................................................
Sídlo ulica, číslo...............................................................obec.....................................................................
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce (ANČT^)- NIC.

2.
Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods, 1 písm. b)
ústavného zákona):
Názov podnikateľského subjektu..........................Y.AJH,..................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec........................................................................................
PSČ.......................................................IČO......................................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti..........................................................................................................
Funkcia..............................................................................................................................................................................

3. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a či. 7 ods. 1 písm. b) ústavného
zákona)6' :
Názov podnikateľského subjektu......................................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec.........................................................................................
PSČ.......................................................IČO.....................................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej Činnosti.........................................................................................................
Funkcia............................................................................... ..............................................................................................

4. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):
a)

Vykonávam funkciu v štátnom orgáne

Názov štátneho orgánu..................................................................!^.fr..

ÓY..1ľ..AA)...........................................

Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec........................................................................................
Funkcia.............................................................................................................. ................................................................ .
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5)

b)

Vykonávam funkciu v územnej samospráve7’

1, Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva.........r.YÁ.fr,..................................................................Yf.lf-7
názov/ označenie funkcie........................................................h.,.4P.ĹY/..Ĺ.ŤZY.. W? QAr...'5?.A.1,P..
Z tejto funkcie má-m-- nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. Ď)
2. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva...........................................................................................
názov/ označenie funkcie.................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5>
a) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi vyplýva zo
zákona alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obcc Ä)
Názov podnikateľského subjektu.

.?M$...Í.Í.I££:. 5*ľ7fc^A IMÁ.

7

Šidlo - ulica, číslo

..........*1.............obec.................................

PSČ..............t?.&kI..,J3.A........................ičo...............................................................................................

Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti....................................................................................
Funkcia..............................................................................^AíhP^AM^Íá..................................................
Z tejto funkcie mám-- nemám j)ríjem, funkčný alebo iný požitok. 5)

v) >y p-e.fW>FJJý

b) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť 91
t. Názov právnickej osoby...........................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo...............................................................obec.........................................................................
PSČ.........................................................IČO......................................................................................................
Právna forma vykonávania činnosti............................................................
Funkcia.......................................................................................................
Z tejto funkcie mam - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.3)
2. Názov právnickej osoby.........................................................................
Sídlo - ulica, číslo...............................................................obec................
PSČ........................................................IČO.............................................
Právna forma vykonávania činnosti............................................................
Funkcia.......................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5)

1. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 až 5,
dosiahol nasledovný príjem (či. 7 ods. 1 písrn. d) ústavného zákona)9a):
príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny
a)
rok v Sk

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností ,0)
štátny orgán, obchodná spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť,
orgán územnej samosprávy;
I, Názov
Príjem v Sk:
2. Názov......
Príjem v Sk:

j

C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery
manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 ods. 1
písm. e) ústavného zákona)
1. Majetkové pomery verejného funkcionára11) a)
Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná
plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor,
garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak
sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.
y
1. Druh majetku................&QA/.Al.ŕ?h......................./......
Katastra lne územie..........%!..
Číslo parcely............

.......... .á.......................................................................................................
|či
.Číslo LV...,...ír.^ľ.?)..?rr........Podiel...... ..7).£*..........................

2. Druh majetku.......

0íC

Katastrálne územie.

ĹL&Mľ.. . .!A.....................

i\<í

Víí^

Cu']r\J i' V A

Číslo parcely.....XL). a.o..J..'ya......................... .Číslo LV..........Podiel.......

......HL........................

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) l2)
.....!hJ..lD.

I. Popis.
Podiel...

.....&J&Q/..CÍ......k'JP.........

L.....................

1.
Popis.
c)
Majetkové
právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok minimálnej mzdy)
Podiel
„
1,1
ŕ

L Popis...... ...............ckr......................................................................................................................................
Podiel.......................................

2.
Popis.
Podiel
..
a)
Záväzok,
ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej
mzdy 141
.á::..

I.

Popis.
Podiel ...
.

2.
2) Majetkové pomery manžela/manželky

4

Vysvetlivky:

1) Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul, meno, priezvisko a
vykonávaná verejná funkcia.

2) Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr, poslanec Mestského zastupiteľstva v
Modre),

3) Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských časti v
Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, Nevzťahuje sa na členstvo
starostu obce v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie tohto verejného
funkcionára v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce, v ktorých zastupuje obec, a za ktoré
nepoberá finančnú odmenu.
4) Zákaz podnikania podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona sa vzťahuje len na predsedov vyšších územných
celkov,
5) Zakrúžkuje sa správna možnosť.
6) Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr. advokátska prax, prax súkromného lekára a pod..
7) Uvedie sa názov/označenie funkcie a názov obce alebo samosprávneho kraja, v ktorom sa funkcia vykonáva
(napr. predseda komisie na ochranu verejného poriadku zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja).
8) Rozumie sa funkcia Štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného
alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem
valného zhromaždenia a členskej schôdze ( napr. člen Dozornej rady UNICOM, spol. s. r. o., so sídlom
,...).
9) Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií a pod..
9a) Uvádza sa „čistý“ príjem.
10) ide o funkcie, zamestnania a činnosti označené pod bodmi B/2 až 5,
11) V prípade majetku, ktorý je v BSM. uvádza celý takýto majetok verejný funkcionár, s poznámkou „(v
BSM)“.
12) Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo.
13) Napr. cenné papiere, akcie a pod..
14) Napr. hypotekárny úver, pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný úver.
15) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky, uvádzaných v oznámení, sa
verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods, 8 ústavného zákona). Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľností, hnuteľných
vecí, majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov.
16) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v oznámení, sa
verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona).
17) Verejný funkcionár je povinný k písomnému oznámeniu priložiť do 30. apríla príslušného roka potvrdenie o
podanom daňovom priznaní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, ktorý
potvrdzuje sumu získaných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok.
Poznámka:
Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, (napr.
v nehnuteľnom majetku), verejný funkcionár si ich rozšíri, alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie
položky tohto druhu.
Pokiaľ verejný funkcionár podáva negatívne priznanie v niektorom bode oznámenia, odporúčame vyplniť
príslušné body slovami:nemám”, „nie“, „žiadne“ a pod..
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Mesto Stará Ľubovňa

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA
ZDAŇOVACIE OBDOBIE (ROK).....................2.0.13...

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

Meno a priezvisko zamestnanca : .£?.®4PF/................................................... Rodné číslol):

.....................

......................

Adresa trvalého pobytu:
................................... PSČ: J»!SL
I. časť ________________________________________________________________________________ (v eurách)

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) v peňažnej aj
00

nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulé roky. okrem príimov,
ktoré nie sú predmetom dane a príjmov oslobodených od dane a príjmov, z ktorých sa daň vyberá
zrážkou podľa § 43 ods. 3 písrn. j) a k) zákona,
- z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

35003.87

00a
00b Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona),
- z toho úhrn poistného
na

00c

sociálne poistenie (zabezpečenie)

3287.57

OOd

zdravotné poistenie

1413.42

01

Základ dane (r. Q( ) - r. 00b)

02

Suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka, o ktorú sa zvyšuje základ dane, ak boli porušené
podmienky na jej uplatnenie (§ 5 ods. 9 zákona v nadväznosti na § 52j ods, 4 zákona)
Základ dane lupravený a zaokrúhlený na eurocenty nadol (r.01 + r.02)l

03

Zníženie základu
dane
04

podlá § 11 zákona

200.00
4700.99

04a

30302.88
0.00
30302.88

na daňovníka25

1024.71

04b na manželku (manžela)

0.00

05

04c na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
Spolu r. 04a až r. 04c (pri vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sa uvádza
0)2>
Zdaniteľná mzda (r. 03 - r. 04)

06
07

Daň podľa § 15 zákona, zaokrúhlená na eurocenty nadol.
Základ dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie.3)

08
09

Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie

0.00
0

Zamestnanecká prémia {[(r. 04a - r. 07) x 19 %]; 12 } x r. 08. zaokrúhlená na eurocenty nahor

0.00

09a
10

Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom (§ 40 zákona)

0.00

Nárok na daňový bonus (v úhrne na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona)
Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane na

0.00

11
12
12a
13
14

0.00
1024.71
29278.17
5562.85

0.00

všetky vyživované deti podľa § 33 zákona

Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania (r. 10 - r. tl > 0)
Daňový bonus na vyplatenie znížený o daň (r. 12 - r. 6) > 0
Daňový bonus na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania (r. 10- r. 11 < 0)
Úhrn preddavkov na daň, zrazených všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane (§ 35

15

zákona), neupravený o daňový bonus
Nedoplatok dane - neupravený (r. 06 - r. 14 > 0)

16

Preplatok dane - neupravený (r. 06 - r. 14 < 0)

17

Daň na úhradu (r. 06 - r. 10 + r. 11+ r. 12a - r. 14 + r. 09a) > 0
Daňový preplatok (r. 06 - r, 10 + r. 11+ r. 12a - r, 14 + r. 09a) < 0

18

Zamestnávateľ

5751.90

189.05
+
189.05

od zamestnanca vyberie sumu (r. 15 + r. 13 - r. 16 - r. 09 - r. 12 + r. 09a) > 0

vyplatí zamestnancovi sumu (r. 15 + r. 13 - r. 16 - r. 09 - r. 12 + r. 09a) < 0
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto ročné zúčtovanie vykonal:
£. 2020698812

DI

Td

.052 4315216

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľuboyňa
Obchodné meno alebo názov a adresa zamestnávateľa
Barillová
28.03.2014
Ročne zúčtovanie vykonal

Dňa

Poznámka: Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely § 39 ods. 6 zákona.

189.05

MESTO

064 01 Stará Ľubov,

Podpis a odtlačok
pečiatky zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane
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Majetkové priznanie Michal BľGANJC, rok 2013

Hnuteľný majetok:
-

zariadenie domácnosti - rodinného domu - spoluvlastníctvo s manželkou (bez
znal eckého ohodno ten i a)

-

umelecké diela - obrazy , bez znaleckého ohodnotenia

Majetkové práva:
- akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie
Finančné úspory:
rodinne úspory na účtoch vo VÚB
Nesplatené úvery:
hypotekárny úver vo VÚB z roku 2002
Podiel v obchodných spoločnostiach:
Manželka:

- 1/3 spoločníčka v rodinnej spoločnosti EMMl-Life, s.r.o.,
- 1/2 spoločníčka spoločnosti FOREM, s.r.o.

1 f - 2 • Kí ) M

MAJETKOVÉ PRIZNANIE
vedúceho zamestnanci! pri výkone práce vo verejnom záujem deklarovane podľa § 54 ods. 2 až 4
a odsek 6. zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)
do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca ])
do 31. marca kalendárneho roka1)

I. oddiel

IJdaie o vedúcom zamestnancovi
Priezvisko
Zamestnávateľ
hčír? s / * / / j f -

Meno

Titul_______

htc^t 4 LOrganizačný útvar

II. oddiel

Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a
nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový> priestor, garáž, budova pre obchod a služby,
priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v* katastri nehnuteľnosti, iné
stavby,________________________________________________________________________________________________

P. č.

Popis majetku

Podiel

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačne číslo, PSČ, názov katastrálneho
územia, číslo parcely)

/.
Z.
*
j.

(Ho cpti ,x>7 >1 J uf • Cč- /*-• r*)

* * c./>' ér
PiGú***& k.ŕ rc ; t/'AVrr C'fi- hžfi/Z/rf U/ 4Z r 4
!/ $L- , ľf* TZ>, 7 J *7^

mK
stPk

frpJZ&Niéý- "či f?A ?ľď%jt/4
ftčrfST2% M čh/7

III. oddiel
Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Napr. peňažné prostriedky v hotovosti v eurách a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk v
eurách a v cudzej mene a vkladov ľ bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene, zariadenie domácnosti a iného priestoru
určeného na bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka minci, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo s výnimkou
vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list, vkladový certifikát, depozitný
certifikát, pokladničné poukážky, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, s
kladivkové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy), dopravné prostriedky (napr, osobné motorové vozidlu,
motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, prives, autobus, loď, motorový čln, lietadlo), pohľadávky u majetkové práva
a iné majetkové hodnoty (napr, právo na vyrovnaci podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti,
nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie nehmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu).

V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a
osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fyzická osoba potrebuje
vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu), vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva,
vlastné autorské práva, nevymožiteľné pohľadávky.
Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 16596,96
eura.

Druh majetku

Cena v €

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
k'tt'

IV. oddiel
Vyhlásenie vedúceho zamestnanca
Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej
domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov. Všetky
údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov
uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní.
(Podpis zamestnanca)

v

......dňa Jí:..l:.é9J.U.

V. oddiel
Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti majetkového
priznania
Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa:

(meno, priezvisko príslušného zamestnanca alebo písomne povereného zamestnanca)
a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistene, že majetkové pomery vedúceho
zamestnanca presahujú - nepresahujú ') súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.

(podpis príslušného zamestnanca alebo
písomne povereného zamestnanca)
') - nehodiace sa prečiarknuť
2
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Názov zamestnávateľa
MAJETKOVÉ PRIZNANIE
vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme
do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca L)
do 31. marca kalendárneho roka1)

L oddiel
Údaje o zamestnancovi
Priezvisko

Meno

C
Zamestnávateľ
H e ^ÍV iffak tU'bpONk

M ľ«i f L
Organizačný útvar

I. oddiel
Nehnuteľný majetok
Napr, ornú pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a
nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky*, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby,
priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľnosti, iné stavby.

Popis majetku

P. č.
h
Q. •

1■

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo, PSC, názov katastrálneho územia, číslo
parcely)
fLátisAJN'j frONI \) snhtŕ J ťvfouJUi' )U»c u | A . háoC u L- L-I PW4 4 C

Podiel
roh,

—í^1
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II. oddiel
Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Napr peňažné prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk v
mene euro a v cudzej mene a vkladov v zahraničných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie, zbierka
známok, zbierka bankoviek, zbierka minci, stroj, pristroj, zariadenie, umelecké dielo s výnimkou vlastného umeleckého diela, cenný
papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list. vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky,
investičné kupóny, kupóny, zmenky, seky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a
tovarové záložné listy), dopravné prostriedky> (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves,
prives, autobus, loď. motorový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty -■ (napr. právo na vyrovnaci podiel
alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie nehmotného
práva priemyselného vlastníctva za odplatu).

V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a
osobám s ťažkými zdravotným postihnutím (napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fyzic ká osoba potrebuje
vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu), vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva, vlastné
autorské práva, nevymožiteľné pohľadávky> a jednotlivé zariadenia domácnosti s hodnotou nižšou ako 500 eur.

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetková hodnoty> sa uvádzajú len vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur.

Druh majetku

Cena v eurách

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
PlZ i

C’, 4-

III. oddiel
Vyhlásenie zamestnanca
Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých
alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní.

v

í j • Cdbôl/U'X.

IV. oddiel
Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní
úplnosti a pravdivosti majetkového priznania
Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa:

(meno, priezvisko Štatutárneho orgánu alebo písomne povereného zástupcu)
a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že majetkové pomery vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo
verejnom záujme presahujú - nepresahujú ') súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.

(podpis štatutárneho orgánu alebo písomne
povereného zástupcu)
') - nehodiace sa prečiarknuť

Príloha č.l:

Majetkové priznanie Michala Biganiča
za rok 2011

oddiel III. Hnuteľné veci:
Manželka vlastní osobné auto Mercedez Benz ML 270 CDI, nadobudnuté v roku 2004,
Spolu vlastníme zariadenie domácnosti-rodinného domu,
Majetkové práva:
Akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie,
Finančné úspory:
Rodinné úspory na účtoch vo VÚB a SLSP Nesplatené úvery:
Hypotekárny úver na rodinný dom vo VÚB,
Podiel v obchodných spoločnostiach:

ifl. jpUUffffiCIlULIipi
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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z, o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z.
po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2010

A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Meno a priezvisko (tituly)

.........................................................................AíPPĹ/J.Ľ.:.

Rodné priezvisko
Rodné číslo Ia)
Adresa na doručovanie doporučených zásielok la)
4

í ?£>ói/4 'fr, 06

6'

/V d 0 7 A/ 'j

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. I úst. zák. č. 357/2004 Z. z . v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.2)
P P r M /f 716/A

'

^ ^c/ 7

Ué

B. Údaje oznámenia
L K.U dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával/a nasledovnú funkciu, povolanie
alebo činnosť označenú v osobitnom zákone za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 2 a ods. 7 ústavného
zákona). Súčasne uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo skončí.

a)

Názov právnickej alebo fyzickej osoby

Sídlo, ulica,

7 ď0/4

'71/ 7 c i 7 <ry X

......obec......

Funkcia...............X.P7P...........................................................................................................................................

Spôsob ukončenia výkonu........................................... Á........XPPXX.P.............ť.....ťX:'...................
b)

Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného úkonu...........í....................................................
Názov právnickej alebo fyzickej osoby
J pPS7~7tP^ef
g . ;r ^
Sídlo, ulica, č í s 1 o... ..f IXA 5:. L f k ’. i /PÍ. ....'í.A......obec............f/...................................................................

.........£o vpTci

Funkc ia

XXPPXPÁIĹ...........................á.....PZJXPAZi .Ír........................................

Spôsob ukončenia

>

Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného ú
64 f* 0 0 f O .-á

.. >J iď P E. f'u0/Í7 (T-/)

k

o

n

u

7 tM Od Of-rúd) c) ^ ^0"<£ 'Ĺ &?£1
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2. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl, 5 ods, 1 a 2
ústavného zákona, keďže:
aj nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy
Slovenskej republiky a zákonov,
b) 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),0

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v
pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamcstnancckom pomere
(čL 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):
Názov zamestnávateľa.
Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec...............................................
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO

3. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):
Názov podnikateľského subjektu.......................................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec........................................................................................
PSČ........................................................IČO.....................................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti..........................................................................................................
Funkcia..............................................................................................................................................................................

5, Vykonávam inú samostatnú zárobkovú Činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného
zákona)^ :
Názov podnikateľského subjektu..................../.................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec........................................................................................
PSČ........................................................IČO.....................................................................................................................

Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti..........................................................................................................
Funkcia..............................................................................................................................................................................

6. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):
a)

Vykonávam funkciu v štátnom orgáne

1. Názov štátneho orgánu................................................................................................................................................

?

Sídlo - ulica, číslo

obec.

Funkcia..............................................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. J)
2.

Názov Štátneho orgánu.............................................................................................................................................. . . .

Sídlo - ulica, číslo...............................................................obec.......................................................................................
Funkcia..............................................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.
a)

Vykonávam funkciu v územnej samospráve

1. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva...........................................................................................
názov/ označenie funkcie..................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 4)
2.

Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva...........................................................................................

názov/ označenie funkcie..................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5)
a) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktorá mi vyplýva zo
zákona, alebo v ktorých má obec majetkovú účasť;>

’

1. Názov podnikateľského subjektu................................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo...............................................................obec.......................................................................................
PSČ.........................................................IČO....................................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti..........................................................................................................
Funkcia..............................................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok, J)
2.

Názov podnikateľského subjektu................................................................................................................................

Šidlo - ulica, číslo...............................................................obec.......................................................................................
PSČ........................................................IČO....................................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti..........................................................................................................
Funkcia..............................................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.
a)

Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť 8’

1. Názov právnickej osoby...........................................................................................................................

j

obec,

Šidlo - ulica, číslo
IČO.

PSČ........................

Právna forma vykonávania činností...........................................................
Funkcia.......................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. u
2. Názov právnickej osoby......................................................................
Šidlo - ulica, číslo...............................................................obec................
PSČ..........................................................IČO...........................................
Právna forma vykonávania činnosti
Funkcia.......................................................................................................
Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 0

1. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu
funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/3 až 6 dosiahol nasledovný príjem
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):
r)

a)

príjem z výkonu funkcie verejného íunkcionára ..........................v...............................................................

b)

príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností 01.........................................................................

$

Štátny orgán, obchodná spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán
územnej samosprávy:
I.

Názov...........................................................................................................................................................

Príjem v Sk:..............................................
2. Názov..........................................................................................................................................................
Príjem v Sk:..............................................
3.

Názov..........................................................................................................................................................

Príjem v Sk:..............................................
4.

Názov..........................................................................................................................................................

Príjem v Sk:..............................................

1. V súlade s ČI. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom
daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo iný
doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci suniu príjmov, ktoré som získal za
predchádzajúci kalendárny rok

Áno —i Nie (zašlem dodatočne do 30.4. t.r) 4)

4

A. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery
manžcla/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 od$, 1
písm. e) ústavného zákona)
1. Ma jetkové pomery verejného funkcionára
a)

Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná
plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodimi^dom, bytový dom, hyt, nebytový
priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu,
rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.
1. Druh majetku........................................................................................Í13.2..............*C
KatastraIne územie -f!/..A. ,f..AzS.f..AiÚ...............................................................................................................
Číslo parcely.....................................................Číslo LV......VAA..Al............Podiel v %...................................
2. Druh majetku....éY.C................
Katastrálne územie,,..ž..C./ZA.fí......YÁ.AAľlk’/.ZÁ..............................................................................................
Číslo parcely.......l.Ŕ...A....................................Číslo LV...!r..rľ..'^’,írr:..............Podiel v %.

S# *4

3. Druh majetku..........................................................................................................................
Katastrálne územie.........................................................................................................................
Číslo parcely.....................................................Číslo L V...............................Podiel v %............
b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 111
1. Popis............................k..........................................................................................................
Podiel v %........................................
2. Popis.......................................................................................................................................
Podiel v %................
3. Popis.
Podiel v %.
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho menovitá hodnota presahuje 35 násobok minimálnej
mzdy) l2)

Q--

1. Popis...............................................................................................................................................................
Podiel v %.......................................
2. Popis...............................................................................................................................................................
Podiel v%.........................................
3. Popis...... . .......................................................................................................................................................
Podiel v %.

d) Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok
minimálnej mzdy u,>

0r'

l. Popis..............................................................r.................................................................................................,
Podiel v %........................................
2, Popis................................................................................................................................................................
Podiel v %........................................
3, Popis...............................................................................................................
Podiel v %........................................

2) Majetkové pomery manžela/manželkyl4)
Meno, priezvisko, liluty..............AAAJM................§jAtľ>/AAA...J.A.SZ.
Rodné priezvisko.................................................................
Trvalý pobyt....
a) Nehnuteľný majetok10’
l. Druh majetku......

wassm

Katastrálne územie.,
Číslo parcely......................................................Číslo LV

.Podiel v %,

2. Druh majetku...
Katastrálne územie
Číslo parcely......................................................Číslo LV..^7!T*!IÍÍT;...............Podiel v %.......TiľľJľflb
3. Druh

Katastrálne

majetku

územie

............................................................................................................................................
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 111
1. Popis..........................Sr;................................................................................................................................
Podiel v %........................................
2. Popis...............................................................................................................................................................
Podiel v %........................................
3. Popis...............................................................................................................................................................
Podiel v %...........................................

b) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej
mzdy) 12>
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i. Popis

Q—
y

Podiel ..
1,

Popis................................................................................................................................................................

Podiel........................................
1.

Popis................................................................................................................................................................

Podiel........................................
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok
minimálnej mzdy li)
.

CIíJ- -

1. Popis.....................U...........................................................................................................................................
Podiel v %.........................................
2.

Popis................................................................................................................................................................

Podiel v %.........................................
3.

Popis................................................................................................................................................................

Podiel v %.........................................
1.

Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom
v spoločnej domácnosti1^

cf

1. Meno a priezvisko dieťaťa...........................:.....................................................................................................
Trvalý pobyt...........................................................................................................................................................
a) Nehnuteľný majetok101
I. Druh majetku.......................................................................................................................................................
Katastrálne územie.................................................................................................................................................
Číslo parcely....................................................Číslo LV..................................Podiel v %....................................
b)

Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) ll)

L Popis....................................................................................................................................................................
Podiel v %.........................................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok
minimálnej mzdy) i2)
I,
Popis
.................
Podiel v %,
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej
mzdy l,M
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1. Popis....
Podiel v %.

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
3 S- t jĹú -U

Dátum.

Miesto.

j "/'M &/)

c llĹ'JshH/V 1

vlastnoru/ný podpis

Dátum prijatia oznámenia................................................................
Oznamovateľ priložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci
kalendárny rok:
Áno
Nie

Oznamovateľ priložil iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal za
predchádzajúci kalendárny rok:
Áno
- Nie

yt. f: tO'-M
podpis osoby oprávnenej prijima(f^,rifímenia
alebo pečiatka podateľne * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vysvetlivky:
1)

Podľa čl. 7 ods, I ústavného zákona sa písomné oznámenie podáva do 30 dni odo dňa, keď sa verejný
funkcionár ujal funkcie, za predchádzajúci kalendárny rok.
la) Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul, meno, priezvisko a
vykonávaná verejná funkcia.
2) Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr. poslanec mestského zastupiteľstva v
Modre).
3) Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v
Bratislave a v Košiciach. Nevzťahuje sa na členstvo starostu obce v orgáne právnickej osoby, ktoré
vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie tohto verejného funkcionára obce v orgánoch právnických osôb
s majetkovou účasťou obce.
4) Zakrúžkuje sa správna možnosť.
5) Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr. advokátska prax, prax súkromného lekára a pod.
6) Uvedie sa názov/označenic funkcie a názov obce alebo samosprávneho kraja, v ktorom sa funkcia
vykonáva (napr. predseda komisie na ochranu verejného poriadku zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja).
7) Rozumie sa funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného
alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti , okrem
valného zhromaždenia a členskej schôdze ( napr. člen Dozornej rady UNICOM spol. s. r. o., so
sídlom ....).
8) Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií a pod..
9) Ide o funkcie, zamestnania a činnosti označené pod bodmi B/3 až. 6.
10) Napr. rodinný dom, byt v osobnom vlastníctve, garáž, záhrada a pod..
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