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

za kalendárny rok 2018 k 31. marcu 2019

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

Ľuboš Tomko, PhDr.

Rodné priezvisko
Rodné číslo 0

.................................„....................................................
XXXXXX/XXXX

Adresa na doručovanie doporučených zásielok

11

Letná 33,064 01 Stará Ľubovňa

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák, č. 357/2004 Z. z., za
ktorú sa dáva toto oznámenie 211
Primátor mesta Stará Ľubovňa

B. Údaje oznámenia
L Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu
funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo
činností podľa či. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže 5):
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 organa, členom riadiaceho,
kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon
podnikateľskej činnosti (okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze), 3>

c)

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

2. 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: nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo....................................„„„.obec. .. . .................. ..... ....... ..........................
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - NIE, 51

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

1

Funkcia

4. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a či. 7 ods. I
písm. b) ústavného zákona)6^:
Názov podnikateľského subjektu: nevykonávali t
Sídlo - ulica, číslo...........................................obec...................................................................
PSČ...........................................IČO........................ ................................................................*.
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti ..................................................................
Funkcia.........................................................,.........................................................................

5. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods* l písm. c)
ústavného zákona):
a)

Vykonávam Funkciu v štátnom

orgáne Názov štátneho orgánu

nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo........................................... . obec. .............................................. ..............
Funkcia.....................................**............................................................-.............................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 55

b)

Vykonávam funkciu v územnej samospráve 71

Obec. alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva nevykonávam
názov/ označenie funkcie..........................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok* 5j
c) 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 obec**
Názov podnikateľského subjektu SLOBYTERM, spoi. s r.o>
Sídlo - ulica, číslo: Levočská 20 obec: Stará
Ľubovňa PS Č: 064 0/
IČO. 3! 719104
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Názov podnikateľského subjektu EKOS, spoi. s r.o. Stará
Ľubovňa Sídlo - ulica, číslo: Popradská 24 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 16S 475
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zJtromaždenia
Z tejto funkcie mám—nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.$)
Názov podnikateľského subjektu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s,r,o.
Sídlo - ulica, číslo: Nám. gcn. Štefánika 6 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 477 206
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zJtromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 51
Názov podnikateľského subjektu MARiVfON, s.r.o.
Sídlo - ulica, čísIo.jVdm. s v. Mikuláša 21 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 515 469
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5>

2

Názov podnikateľského subjektu: Podtatranská vodárenská spoločnosť,
Sídlo * ulica, číslo: Hraničná 662/17 obec: Poprad PSČ: 058 89 IČO:

a.s.

36 485 250
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Akciová
spoločnosť Funkcia: člen dozornej rady
Z tejto funkcie mám -ii-eméffl- príjem, funkčný alebo iný nôžitgkí nepeňažné plnenie v hodnote
35,28 €). 51
d)

Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú

činnosť91 Názov právnickej osoby nevykonávam
Sídlo ■ ulica, číslo ......... ................................obec.......................................... . .....................
PSČ...........................................IČO................................................................ .............. .........
Právna forma vykonávania činnosti............................................................................................. .
Funkcia............................. ................... .. .............................................................................
Z tejto fimkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 51

2. V uplynulom kalendárnom roku .som z výkonu funkcie verejného
funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a
ktoré uvádzam
v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem (Č$. Žn6^-<l
zákona)9a):
a)
príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý
kalendárny rok v F

32 207,30 € (čistý príjem: 22 935,30€)

b)
príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činnosti 10), v
po ujati sa funkcie verejného funkcionára v €
■ * jpW-’

som pokračoval aj

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

áno - z-aálem-doda točne- do-3Q:4:- kr-r
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.
1. Druh majetku: 3 izb. byt
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Číslo parcely: 2868 Číslo LV: 4057 Podiel: 1/1
b)

Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 131

Popis........... . ............................................................................................
Podiel...................... ......

3

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota {ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 131
Popis........................................................................... . ...............................................
Podiel.............................
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy N)
Popis: Hypotekárny úver ( výška úveru 36015,40 € v r. 2008)
Podiel................... . ........

2) Majetkové pomery manžcla/manžclky'51
Meno, priezvisko, tituly: Lucia
Toniková, Mgr. Rodné priezvisko^
Trvalý pobyt: < a)
Nehnuteľný majetok 1.
Druh majetku:
Katastrálne územie:

Číslo parcelj
b)

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

121

Popis............................................. . .—. .......................................................................
Podiel.............................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35
násobok minimálnej mzdy)131

Popis...................................................................................... .———...............................
Podiel...... ........ . ............

d) Záväzok, ktorého predmetom jc peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy ,4)
Popis: Hypotekárny úver (
Podiel.......................

3. Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v
spoločnej domácnosti1^
Meno a priezvisko dieťaťa: Lucia Tomková, Daniela Tomková, Barbora Tomková, Ľuboš
Tomko Trvalý pobyUJ*£l!V9imPWVPMMMI^*ftä
a)

Nehnuteľný majetok

Druh majetku..................................................... .... . ..............„......................... .........
Katastrálne územie........................................................................ ..................................
Číslo parcely......................................ČÍSID LV.........................Podiel.................................

4

b)

Hnuteľný majetok ( akjeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)

121

Popis............................................................................................................................
Podiel............................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho
násobok minimálnej mzdy) 121

2vyčajná

cena presahuje 35

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

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum: 27.03.2019
Miesto: Stará Ľubovňa

jf y ^ y y & ■* ■
Dátum prijatia oznámenia....C;..................................
Podľa čl. 7 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení oznamovateľ priložil
- spolu s oznámením
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018:

s "A
Áno - ^Nie j

b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok
2018:
Áno

-

c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci suinu príjmov, ktoré získal v roku
2018:

[ Áno} - Nie

Nie

- v termíne do 30. apríla 2018,7)
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018:
Áno
{
b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za
rok 2018:

Áno

- | NíeJ

podpis osoby oprávnenej prijímať
oznámenia alebo
pečiatim podateľne

5

Vysvetlivky:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)
9a)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul,
meno, priezvisko a vykonávaná verejná funkcia.
Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr. poslanec Mestského
zastupiteľstva v Modre),
Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev
mestských častí 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.
Zákaz podnikania podľa či, 5 ods. 2 ústavného zákona sa vzťahuje len na predsedov
vyšších územných celkov.
Zakrúžkuje sa správna možnosť.
Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr. advokátska prax, prax súkromného
lekára a pod..
Uvedie sa názov/označenic funkcie a názov obec alebo samosprávneho kraja, v ktorom sa
funkcia vykonáva (napr, predseda komisie na ochranu verejného poriadku zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja).
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
Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií a
pod..
Uvádza sa „Čistý" príjem. Viftt,
Ide o ŕimkcie, zamestnania a eíhitc*tiíÔ!zÄ|cnc pod bodmi B/2 až 5.
V prípade majetku, ktorý jc v BSM, uvádBj; celý takýto majetok verejný funkcionár, s
poznámkou „(v BSM)“.
Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo.
Napr. cenné papiere, akcie a pod..
Napr. hypotekárny úver, pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný úver.
Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manžclky, uvádzaných
v oznámení, sa verejnosti neposkytujú (či. 7 ods. 8 ústavného zákona). Uvedie sa len
vlastníctvo nehnuteľností, hnuteľných vecí, majetkových práv alebo iných majetkových
hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú v bezpodiclovom spoluvlastníctve manželov.
Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v
oznámení, sa verejnosti neposkytujú (čí. 7 ods. 8 ústavného zákona).
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.

Poznám ka:
Pokiaľ jc nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia,
(napr.
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íMcslo Stará Ľubovňa
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ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAN

i ■ f.

jz príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)
J podľa zákona Č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
4čno u priezvisko zamestnanca :

. .................... Rodné čislo,};

jviresa trvalého pobytu:
So
í

U

01a

jto
[0
3
1
1‘
4*f

\

1

m
Sp

..................................... PSČ:

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

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti {§ 5 zákona) v peňažnej aj
nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulá roky,
príjmov podľa <j 5 ods, 7 zákona, pri ktorv-ch v príslušnom zdaflovneom období nie sú
splnené podmienky pre ich oslobodenie od dane. okrem príjmov, ktoré nie sú
predmetom dane, príjmov oslobodených od dane a príjmov, z ktorých sa daň vyberá
zrážkou
§ 43 zákona.
• 7. tohopodľa
úhrn príjmov
plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného
pomeru
Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona),
02
a
02
b
Základ dane (r. 01 - r. 02)
- 7. toho úhrn
poistného na

32207.30

O.OÔ
4311.00

sociálne poistenie (zabezpečenie)

3024.12

zdravotne poistenie

1286.88
27896.30

04a na daňovníka

1842.95

04b na manželku (manžela)
Zníženie základu dane 04c na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové
podľa § 11 zákona
sporenie
04d na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou
starostlivosťou
Spolu r. 04a až r. 04d (pri vzniku nároku na zamestnaneckú
prémiu sa uvádza 0)
Zdaniteľná mzda (r.Q3 - r,04)

0.00
0.00
0.00
1842.95
26053.35

-Daô;(-§ 15;žák<ma) zaokrúhlená na euroccmy nadol

4950:33-

W

Zamestnanecká prémia zaokrúhlená na evrocenty nahor )

0.00

08

Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom (§ 40 zákona)
Nárok na daňový bonus (§ 33 zákona) v úhrne na váetky vyživované deti

0.00

h‘
9
TO
íl
12
13

2

0.00

Daňový bonus (§ 33 zákona) priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú
platiteľmi dane nu vfietky vyživované deti
Daňový honus (§ 33 zákona) na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného
zúčtovania

0.00

(r.09
r.10) >
>0
0
Daňový bonus (§ 33 zákona) na vyplatenie znížený o daň (r.l
1 -- r.06)
Daňový bonus (§ 33 zákona) na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného
zúčtovania
(r.09 - r.09)
r.10) >
<0
Daň znížená o daňový bonus (§ 33 zákona) (r.06

g
tá
17

18
19
f
Í0

OMl

N^rpk na daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona)

Ranový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona) mi vyplatenie znížený o daň zníženú o -------------77T
daňový boÄiis (§ 33 zákona) (r.l 5 - r.l4) > 0
Dán znížená o daňový honus (§ 33 zákona) u o daňový bonus na zaplatené úroky (§
4950.13
33a zákona)
(r. 14 - r.l5)>
Úhrn preddavkov na daň (§ 35 zákona), zrazených všetkými zamestnávateľmi,
ktorí 0sú
platiteľmi dane, neupravený o daňový bonus (§33 zákona)
Nedoplatok dane — neupravený (r.06 - r. 18) > 0

4929.72
20.41

Preplatok dane - neupravený (r.06 * r, 18) < 0

•i

tä

4950.13

Dmň na úhradu (r.06 - r,09 -r.l 5 + r. 10 + r. 12 + r. 16 - r. 18 +r.08) >0
Daňový preplatok (r.06 - r,09-r.l5 + r. 10 -t*r.l2 + r.l6 - r. 18 -h r.08) < 0

+ 20.41
-

$•

Zamestnávateľ vyberie od zamestnanca sumu (r. 19 - r. 15 - r. 11 - r.07 -f r.08 + r,13■ tuJ___L
r.20)>0
vyplatí zamestnancovi sumu (r. 19 - r. 15 - r. 11 - r.07 + r.08 + r. 13 r.20) < 0
áajc o zu^ípstrtávaiííFovi, ktorý jc platiteľom dane, ktorý toto ročné zúčtovanie vykonal:

Č:

Dudá5

20.41

M

"T

............. Obchodné meno/ názov n udrasn zamestnávateľa -fA
21.03.2019 052 4315216
StarilAvila

/pi'ňOOVHl

Dňa

Telefónne Číslo

známku: Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely § 39
ods. 6 zákona.
7016579/2018-721

MESTO

054 01 yé0,ŕatnbo'/ňa
Podpis o odtlačok pcoAlky
zamestnávateľa, ktorý
jc platiteľom dane

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

za kalendárny rok 2017 k 3 L. marcu 2018

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

Ľuboš Tomko, PhDr.

Rodné priezvisko

.......................-..................... ...........................................

Rodné čisto »>

8201139463

Adresa na doručovanie doporučených zásielok '* Letná 33,064 01 Stará Ľubovňa
Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa či. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za
ktorú sa dáva toto oznámenie1*
Primátor mesta Stará
Ľubovňa *

B.

Údaje oznámenia

1. Ku dňu podau.-. tohto oznámenia spĺňam podmienky nezL^itcľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní
alebo Činností podľa či. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže 5*:
a)

nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné a mnkciou 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), 3*

c)

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

2* Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné
zamestnanie v pracovnom pomere alebo
obdobnom
pracovnom
vzťahu alebo v
státnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods, 1 pism. b) ústavného zákona):
Názov zamestnávateľa: nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo..........................................obec...................................................~..........
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - Nl£. 5*

3. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b)

ústavného zákona):
Názov podnikateľského subjektu: nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo.......................................— obec.
obec,
PSČ......„...................„...............IČO.......................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti
.........................................................................~

I

Funkcia.

3. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú Činnosť ( fil. 5 ods. 2 a 61. 7 ods. 1
písm. b) ústavného zákona)*5*:
Názov podnikateľského subjektu; nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo............................................obec..........
PSČ............................................IČO........................ . .. ....
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti...........
Funkcia...........................................................................

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

Vykonávam funkciu v štátnom orgáne

Názov štátneho orgánu nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo........... ...............................obec..............
Funkcia................. ..................... ......._..............................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 3)

b)

Vykonávam funkciu v územnej samospráve 73

Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva nevykonávam
názov/ označenie funkcie................................ .......................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám nríjcm, funkčný alebo iný požitok. S)
c) 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 obcc8)
Názov podnikateľského subjektu ^LOBYTERM,spoL s r.o.
Sídlo - ulica, číslo: Levočská 2L obce; Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 31719104
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zltrontafjtlenla
2 tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5)

,

Názov podnikateľského subjektu EKOS, spoL s r.o. Stará
Ľubovňa Sídlo - ulica, číslo: Popradská 24 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 168 475
Právna forma vykonávania podnikateľskej Činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5}
Názov podnikateľského subjektu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
Sídlo - ulica, číslo; /Vám. gen. Štefánika 6 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 477 206
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť Í ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.íJ
Názov podnikateľského subjektu MARMON, s.r.o.
Sídlo - ulica, číslo: Nám. sv. Mikuláša 21 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 0[ IČO: 36 515 469
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.J)

2

Názov podnikateľského subjektu: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a,s.
Sídlo - ulica, čis\o:mfíraničná 662/17 obec: Poprad PSČ: im 89 IČO: 36

485 250

Právna forma vykonávania podnikateľskej Činnosti: Akciová
spoločnosť Funkcia: člen dozornej rady
Z tejto funkcie mám - nemám- príjem, funkčný alebo iný pôžitokf nepeňažné plnenie v hodnote
33,92 €). 5)
d)

Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú Činnosť 9)

Názov právnickej osoby nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo..................................
.................................obec.
Právna forma vykonávania činnosti......................... .........
Funkcia..................... .......................................................
Z tejto funkcie mám — nemám príjem, funkčný alebo iný
požitok.51

6. V uplynutom 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
a)
rok v
€

ústavného zákona)9a):

príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny

32 205,92 6

b)
príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností 10), v ktorých vykonávaní som
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €
V
AM

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

B. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery
manžcla/manžclky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (či. 7 ods.

1 písm. e) ústavného zákona)
I. Majetkové pomery verejného funkcionára11*
Nehnuteľný majetok
smué$. ■ .«*» i- t
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.
a)

I. Druh majetku: 3 izb. byt
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa

..........

Číslo parcely: 2868 Číslo LV: 4057 Podiel: 1/1
b)

Hnuteľný majetok ( ak Jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) ,2>

Popis................ .......... .........
Podiel.............................

3

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 *
násobok minimálnej mzdy)
Popis.................................................................. ......................... ......-..............*........
Podiel......*.....................
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 *
násobok minimálnej mzdy 14)
Popis: Hypotekárny úver ( výška úveru 36015,40 € v r. 2008)
Podiel........... . .........

2) Majetkové pomery manžela/manželky,S)
Meno, priezvisko, tituly: Lucia Tomková, Mgr.
Rodné priezviskortl&B^gá

Trvalý pobyt:
a)

- _____________-.TTD

Nehnuteľný majetok

1. Druh majetku: ffifŽbfcNjh
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Číslo p a r c e l y : Č í s k ^■l®> Podielmi

b)

t

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

l2)

Popis...........................................-..........................-. .-.........-.......... . . ......
Podiel...........................

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35
násobok minimálnej mzdy),3>
Popi
s..
Podi
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy N)
Popis:
Podiel............................

3. Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v
spoločnej domácnosti*^
Meno a priezvisko dieťaťa; Lucia Tomková, Daniela Tomková, Barbora
Tomková Trvalý pobyt:
a)

Nehnuteľný majetok

Druh majetku................................................................................................................
Katastrálne územie......................................................................................... . .*............
Číslo parcely......................................Číslo LV........................Podiel.................................

4

b)

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

,2)

Popis..
Podiel
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35
násobok minimálnej mzdy)
Popis......................................................................................................... . ......... . .......
Podiel.............................
d) Záväzok, ktorého predmetom je pcitažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy M)
Popis...................................,....................... . .............«........*...... ....................-.........
Podiel.............................

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Q
Dátum: 22.03.2018
Miesto: Stará Ľubovňa

Dátum prijatia oznámenia.

20. MAR. 2018

Podľa čl. 7 ods. 2 zákona d. 357/2004 Z. z. v platnom znení oznamovateľ priložil

(

• spolu s oznámením
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017: Ano - Nie
b)

potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017:
Áno - i^

c)

Nie )

iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal v roku 2017:

- Nie
VíÁno/
/
- v termíne do 30. apríla 2018,7)
^
/l
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017: Áno - | Nie j
b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z prIjmov xfyzických osôb
za rok 2017:
r
/t

Ano
c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré
získal v roku 2017:

podpis osoby oprávnenejvnrijímaľ
oznámenia alebo
pečiatka podateľne

5

Vysvetlivky:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)
9a)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul,
meno, priezvisko a vykonávaná verejná funkcia,
Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr. poslanec Mestského
zastupiteľstva v Modre).
Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev
mestských častí 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.
Zákaz podnikania podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona sa vzťahuje len na predsedov
vyšších územných celkov.
Zakrúžkuje sa správna možnosť.
Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr, advokátska prax, prax súkromného
lekára a pod..
Uvedie sa ná2ov/označenie funkcie a názov obce alebo samosprávneho kraja, v ktorom sa
funkcia vykonáva (napr. predseda komisie na ochranu verejného poriadku zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja).
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
Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií a
pod..
Uvádza sa „Čistý“ príjem.
ľde o funkcie, zamesmanfe-^lontwt*Mafeaačené pod bodmi B/2 až 5.
V prípade majetku, ktorý jé v BSM^ÍViiHza celý takýto majetok verejný funkcionár, s
poznámkou „(v BSM)“.
Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo,
Napr. cenné papiere, ak a. a pod..
Napr. hypotekárny úve., pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný í
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 spoh ' ’stníctve manželov,
Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých deti, uvádzaných v
oznámení, sa verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona).
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 vjednotlivých bodoch vzoru oznámenia,
(napr.

6

Stratia: t
Mcsio Stará Ľubovňa

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE (ROK)......................2017............
podľa zákona č. 595/2003 Z. Z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon")

Rodné číslo1*:

Meno a priezvisko zamestnanca :
Adresa trvalého pobytu:

P$Ô‘ ^*6401

.....

I. časť__________________________________________________________________________________________________(v eurách)
Dl

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) v peňažnej oj
nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minule roky,
príjmov podľa § 5 ods. 7 p Lím, k) zákona presahujúcich v úhrnnej výške 200 eur ročne
od všetkých zamestnávateľov n pnjmov podľa § 5 ods. 7 pism. 1) zákona, pri ktorých v
príslušnom zdaňovacom období nie sú splnené podmienky pic ich oslobodenie od dane,
i)la okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, príjmov oslobodených od dane a.
z ktorých
daň vyberá
podľa §o43
zákona.
-príjmov,
L toho úhrn
príjmovsaplynúcich
na zrážkou
základe dohôd
prácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru
)2
Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona),
- z toho uhm
poistného na
)3

Základ dane (r.Ol-r. 02)

02
a
02
b

32205.92

0.00
4311.00

sociálne poistenie (zabezpečenie)

3024.12

zdravotné poistenie

1286.88
27894.92

04a na duňovnikn2*

1781.85

15

Zníženie základu dane 04b no manželku (manžela)
zaplatene príspevky na doplnkové dôchodkové
podľa § 11 zákona
04c na
sporenie
Spolu r. 04a až r, 04c (pri vzniku nároku na zamestnaneckú
prémiu sa uvádza O)2*
Zdaniteľná mzda (r. 03 - r. 04)

16

Daň podľa § 15 zákona, zaokrúhlená na curocenty nadol

17

Základ dane na uplatnenie zai jtuneekej prémie**

•8

Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej
prémie
Zamestnanecká prémia [[(r. 04a - r. 07) x 19 %\: 12 } x r. 08, zaokrúhlená na curocenty
nahor
Suma zamestnaneckej prémie nespr. : vyplatenej zamestnávateľom (§ 40 zákona)

>4

>9
9a
0
1
2
2a
3

0.00
0.00
1781.85
26113.07
4961.48
6.00
0
0.00
0.00
0.00

Nárok na daňový bonus (v úhrne na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona)

0.00

Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi
dane na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona
Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania (r. 10 - r.
11 > 0)
Daňový bonus na vyplatenie zitŕžciiý o daň (r. 12 - r. 6) > D

5

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 2Íkona), neupravený o daňový bonus
Nedoplatok dane - neupravený (r. 06 - r. 14 > 0)

6
7

Preplatok dane - neupravený (r. 06 ~ r. 14 < 0)
Daň na úhradu (r. 06 - r, 10 + r. 11+ r, 12a - r. 14 + r. 09a) > 0

+ 390.56

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

-

4

B

Zamestnávateľ

od zamestnanca vyberie sumu (r. 15 + r. 13 - r. 16 - r. 09 - r. 12 + r.
09a) > 0
vyplatí zamestnalIC<Y.‘j sumu (r, 15 + r. 13 - r. 16 - r. 09 - r. 12 + r. 09a) <0

Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je phitiidVm dutie,

4570.92
390.56

390.56

ktorý toto ročné /.účtovanie vykonal:

D I Č : . í . ? . ........... Obchodné menu/ názov u udiera z.imcsinúvulcľu
DudáS
Ľubovňa

Vypracoval

20.03-201 S 052 4315216
Dňa

Telduime č í do

^

Stará

064 0

Podpis a odtlačok pečiatky
zamestnávateľa,
ktorý jc platiteľom dane
Poznámka: Tlačivo slúži |)rezamcstiiinu :i ; cUo tloi.lml na účely g 39 ods. 6 zákona.
ME/01795 7/3017-721

s

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

za kalendárny rok 2016 k 31. marcu 2017

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

Ľuboš Tomko. PhDr.

Rodné priezvisko

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

Rodné Číslo

XXXXXX/XXXX

0

Adresa na doručovanie doporučených zásielok

11

Letná 33,064 01 Stará Ľubovňa

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. I úst. zák. č. 357/2004 Z. z.,
za ktorú sa dáva toto oznámenie2*
Primátor mesta Stará Ľubovňa

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,
keďže51:
a)

nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou
verejného funkcionára podľa Oslavy 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), 31

c)

nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktorc môže vykonávať len fyzická
osoba za zákonom stanovených podmienok) 4*

1. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné
zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
alebo v štátnozamestnancckom pomere (čl, 7 ods. 1 pism. b) ústavného
zákona);
Názov zamestnávateľa: nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo.......................................obec..............................................................
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - NIE. S)

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

Funkcia,,

3. Vykonávam tnú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl, 7 ods. I písm. b) ústavného

zákona)6*:
Názov

podnikateľského

subjektu:

nevykonávam

obec.

Sídlo - ulica. Číslo...........~
..........................
PSČ.................................................IČO
..............

5. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods, l písm, c)
ústavného zákona):
a)

Vykonávam ľunkcíu v štátnom

orgáne Názov štátneho orgánu

nevykonávam
Sídlo - ulica. Číslo........................................ . . obec.............. .............................................
Funkcia............................„..................... .......................................................................
b)

Vykonávam funkciu v územnej samospráve 7’

Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva nevykonávam
názov/ označenie fimkefe....................................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5}
c) 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 obec8’
Názov podnikateľského subjektu SLOBYTERMspal. s r.o.
Sídlo - ulica, číslo: Levočská 20 obec: Stará
Ľubovňa PS Č: 064 01 IČO: 31 719104
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.
Názov podnikateľského subjektu EKQS, spol. s r.o. Stará
Ľubovňa Sídlo - ulica, číslo: Popradská 24 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 168 475
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť v ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5’
Názov podnikateľského subjektu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s,r.o.
Sídlo - ulica, číslo: Nám, getu Štefánika 6 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO; 36 477 206
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám—nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5)
Názov podnikateľského subjektu MARMON, s.r.o.
Sídlo - ulica, číslo: Nám. sv. Mikuláša 21 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 515 469
Právna forma vykonávania podnikateľskej Činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5)

2

Názov podnikateľského subjektu: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a,s.
Sídlo - ulica, ž\s\o.^Hraničná 662/17 obec: Poprad PSČ: 058 89
IČO: 56 485 250
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Akciová
spoločnosť Punkcia: Člen dozorne] rady
Z tejto funkcie mám - IUMUIÍM- príjem, funkčný alebo inv oôžitokf nepeňažné plnenie v
hodnote 31,00 £).
d)

Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť 91

Názov právnickej osoby nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo.. ................
............................ohcc.
Právna forma vykonávania
činnosti,,, Funkcia,. ..
Z
tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.
....................................

6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného
funkcionára,
za
ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcii, povolaní a čirttľôiftf, ktoré
uvádzam
v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem (čl. 7^ods, I písm.cQ ústavpéjto

zákona)9**:
a)
príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za
uplynulý
kalendárny
rok v €
32020,00 € Ä

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

áno — zašlem dodatočne do 3Q;4.-t-.r.
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
yw.jŕjiftwrt mu, ,iffi~JTTiín -m ..w,
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.
L Druh majetku: 3 ízb. byt
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Číslo parcely: 2868 Číslo L V; 4057 Podiel: 1/1
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) ,J)
Popis............................ .........................................................................
Podiel_____________________

3

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok
minimálnej mzdy) l3>
Popis...............
Podiel..............
a) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej
35 ~ násobok minimálnej mzdy ut
Popis: Hypotekárny úver ( výška úveru 36015,40 £ v r. 2008)
Podiel............................

2) Majetkové pomery manžcla/manželky15*
Meno, priezvisko, úuily: Lucia
Tomková, Mgr. Rodné priezvisko:
Trvalý pobyt^H^B|HÍBHHHnBivňa
a) Nehnuteľný
majetok I. Druh
majetku:
Katastrálne územie:
Číslo parcely^Bfe, Číslo LV:3§gS&
b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)

~>

l

Popis.........................................................................„..........................................
Podiel............................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35
násobok minimálnej mzdy) u>
Podiel ............*............
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej
35 násobok minimálnej mzdy u>
Popis:
Podiel.......**.................

3. Majetkové pomery uepluoletých detí, ktoré žijú s verejným
funkcionárom v spoločnej domácnosti16^
Meno a priezvisko dieťaťa: Lucia Tomková, Daniela Tomková,
Barbora Tomková Trvalý pobyt*»PP»Í|^*WW*<rti^*uňa
a) Nehnuteľný majetok
Druh majetku................. ....
Katastrálne územie___
_________________________
Číslo parcely..,**...............

H'WMI 'MtirUTltM

......Číslo LV......................Podiel

4

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 121
Popis........................................—...........................................................................
Podiel............................
a) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok
minimálnej mzdy)IJ>
Popis......................................................................................................................
Podiel...........................
b) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej
35 násobok minimálnej mzdy U)

Podiel..............

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum: 22.03.2017
Miesto: Stará Ľubovňa

ŕ J M'/X
Dátum prijatia oznámenia....... . . .—L....................„
Podľa či. 7 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení oznamovateľ priložil
- spolu s oznámením
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016:
Nie

Áno

/

,
“v
Áno
-

Nie

c^iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré
získal v roku 2016:

Áno i - Nie
- v termíne do 30. apríla 2017ni
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016:
- \NÍe

Áno

b)potvrdenie o podanom daňovom priznaní k daní z príjmov fyzických osôb
za rok 2016:

Áno * ^Nicj
c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré
\Nie^

Áno

podpis

osoby

oprávnenej
ť

prijl

oznámenia

5

Vysvetlivky:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

H)

Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul,
meno, priezvisko a vykonávaná verejná funkcia.
Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr. poslanec Mestského
zastupiteľstva v Modre).
Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev
mestských častí 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 obec, v ktorých zastupuje obec, a
za ktoré nepoberá financmi odmenu.
Zákaz podnikania podľa či. 5 ods. 2 úslavuého zákona sa vzťahuje len na predsedov
vyšších územných celkov.
Zakrúžkuje sa správna možnosť.
Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr, advokátska prax, prax
súkromného lekára a pod..
Uvedie sa názov/označenie funkcie a názov obec alebo samosprávneho kraja, v
ktorom sa funkcia vykonáva (napr. predseda komisie na ochranu verejného poriadku
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja).
Rozumie sa funkcia Štatutárneho orgánu alebo ctená štatutárneho orgánu, člena
riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola
zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej
schôdzfi ( 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.
LO) Ide o funkcie, zamestnaniáwíSít1liosťfit|(|l|ičené pod bodmi B/2 až 5.
11) V prípade majetku, ktorý jc v BSM,-Ufádza celý takýto majetok verejný funkcionár, s
poznámkou „(v B SNÍ)“.
12) Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo.
13) Napr. cenne papiere, akcie a pod,.
14) Napr. hypotekárny úver, pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný uver.
15) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky,
uvádzaných v oznámení, sa verejnosti neposkytujú (či. 7 ods, 8 ústavného zákona).
Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľnosti, 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 detf,
uvádzaných v oznámení, sa verejností neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona).
17) Verejný funkcionár jc 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
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POTVRDENIE

P0T39>I6

o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") za zdaňovacic
obdobie ...

2016

Peňažné údaje sa vypĺňajú v eurách s presnosťou na euroccnly

OPRAVNÉ'D

L ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI
Priezvisko

Meno

Tomko

Ľuboš

Titul (pred menom) PliDr.

Rodné číslo (ak daňovník nemú
rodné
číslo,
uvedie
sa
dátum
narodenia)
8201139463
Titul (za priezviskom)

Adresa trvalého pobytu;
Súpisné/orientačné číslo 1081 /33 PSČ 06901
Ulica Letná
Obec Stará Ľubovňa
Štát Slovenská republika__________________
Zamestnanec je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákona
a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia___________________________ (vyznačí sa x)
n. ÚDAJE O ZDANITEĽNÝCH PRÍJMOCH, PREDDAVKOCH NA DAŇ, DAŇOVOM BONUSE
A NEZDANITEĽNÝCH ČASTIACH ZÁKLADU DANE

□

j Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej Činnosti ($ 5 zákona),
32020.00
okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa $ 43 zákona___________
________________________________________________________________
príjmov plynúcich na základe dohad o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
01a
z
príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje
01b
toho
podľa § 45 zákona Zdaniteľných príjmov poskytnutých Tonnou
úhrn
01c
produktov vlastnej" vy roby od zamestnávate! a.
02 Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 pism. 1) zákona (ma*. 200 E)
Q

| 03

Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa 5 5 ods. 7 pism. m) zákona (max. 2 000
€)
04 Zúčtované a vyplatené za mesiace (uvedie sa číselné označenie mesiacov) 1 1 2 0 5 Poistne a príspevky celkom (r. 05a + r. 05b +- r. 05c)

4290.64

05a

na sociálne poistenie (zabezpečenie)

3009,84

na zdravotné poistenie

1280,80

05b
05c

z toho
úhrn
poistného

na sociálne, zdravotné poistenie, ktoré sa viaže k príjmom
uvedeným v r. 01b
06 Čiastkový základ dane (r. 01 - r. 05)

27729.36

07 Úhrn preddavkov nn Unň zrazených podľa § 35 zákona (bez uplatnenia daňového
bouusu)
Nez aniteľné časti základu dane
d
08 Suma nezdaniteľnej častí základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 pism. a)
zákona, na ktorú zamestnávateľ v zdaňovacom období prihliadol
09 Suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie (4 11 ods. 8 zákona)
Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie
10 {§ 11 ods. 10 zákona)

4545.90

3803.28

Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse podľa § 33 zákona
Meno a priezvisko dieťaťu

Rodné číslo

Kal. mesiace

Suma

U
SPOLU:
HL ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI
Priezvisko a meno, ak ide o fyzickú osobu ! obchodné meno alebo názov, ak ide o
právnickú osobu / DIČ: Mesto Stará Ľubovňa/2020698812
Adresa trvalého pobytu , ak ide o fyzickú osobu /šidlo, ak ide o právnickú osobu:
Obchodná 1,064 01 Stará Ľubovňa
y Starej Ľubovní

Dňa . .?.9-.9. L*.?.9.!.?.

Vypracoval: .PÄ............................Telefóne číslo ;

'/i/ľ:., „:
ÍTUl/MENO PRIEZVISKO

t) Vyznačí sa krížikom, ak zamestnávateľ vystavuje opravné potvrdenie podľa § 40 ods. 7 zákona.

/

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

za kalendárny rok 2015 k 31. marcu 2016

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

Ľuboš Toruko, PhDr.

Rodní priezvisko

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

Rodné číslo

820113/9463

11

Adresa na doručovanie doporučených zásielok

0

Letná 33,064 01 Stará Ľubovňa

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods, l úst. zák. Č. 357/2004 Z. z„ za
ktorú sa dáva toto oznámenie*1
Primátor mesta Stará Ľubovňa

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 51:
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 zliromaždenia a členskej schôdze), 31

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

stanovených podmienok)41

1. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné
zamestnanie v pracovnom pomere alebo
obdobnom
pracovnom
vzťahu alebo v
Štátnozamcstnancckom pomere (čl. 7 ods. I písm. b) ústavného zákona):
Názov zamestnávateľa: nevykonávam
Sídlo - ulica, Číslo...........................................obec..............................................................
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - NIE. 51

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

I

Funkcia.,

3. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( či. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. I písm. b)
ústavného zákona)6):
Názov podnikateľského subjektu: nevykonávam
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 Statnom orgáne

Názov štátneho orgánu nevykonávam
Sídlo - ulica. Číslo........................ ..................obec.....—
Funkcia
......................................................................................... í)
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný
b)

Vykonávam funkciu v územnej samospráve 75

Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva nevykonávam
názov/ označenie fúnkcie.................................. .......................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 51
c) 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 obec 8>
Názov podnikateľského subjektu SLOBYTERM, spol. s r.o.
Sídlo - ulica, číslo: Levočská 20 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: S1719104
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť $ ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám—nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5>

Názov podnikateľského subjektu EKOS, spol. s r.o. Stará
Ľubovňa Sídlo - ulica, číslo: Popradská 24 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO; 36 168 475
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám— nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.55
Názov podnikateľského subjektu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
Sídlo - ulica, číslo: Nám. gem Štefánika 6 obec: Stará
Ľubovňa PS Č: 064 01
IČO: 36 477 206
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto funkcie mám—nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.55
Názov podnikateľského subjektu MARAfON, s.r.o.
Sídlo - ulica, číslo; jYdm. s v. Mikuláša 21 obec: Stará
Ľubovňa PSČ: 064 01 IČO: 36 515 469
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Spoločnosť s ručením
obmedzeným Funkcia: predseda valného zhromaždenia
Z tejto túnkcie mám—nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5)

2

Názov podnikateľského subjektu: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo - ulica, čl$\o:_Hraničná 662/17 obec; Poprad PSČ: 058 89 IČO:

56 485 250
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: Akciová
spoločnosť Punkcia: Člen dozornej rady
Z Tejto funkcie mám — tremum- príjem, funkčný alebo iný pôžitokf nepeňažné plnenie v hodnote
27,886).
d)

Vykonávam ľunkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú

činnosť** Názov právnickej osoby nevykonávam
Sídlo - ulica, číslo............................................ obec............................-........................
PSČ.........................................IČO................................................................................
Právna forma vykonávania činností................................................................................
Funkcia........................................................................................................-...............
Z tejto funkcie mám —nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 3)

6, V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného
funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a
čiunosíiY ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem (čl. 7
ods. I pfsm. d) ústavného zákona)°3):

a)
príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý
kalendárny rok v€
31081,88 6
Ow*'- ■ 4 *
b)
príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností 10), v ktorých vykonávaní som
pokračoval aj
po uiatí sa funkcie verejného funkcionára v €
*"<• " **’*“'*' *

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

C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery
manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7
ods. I písm. e) ústavného zákona)
1. Majetkové pomery verejného funkcionára11:1
n) 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.
I. Druh majetku: 3 izb. byt
Katastrálne územie: Starú Ľubovňa
Číslo parcely: 2868 Číslo LV: 4057 Podiel: l/l
b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) ,2)
Popis.......................................................................................-...................
Podiel...............................

3

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok
minimálnej mzdy)13J
Popis......................................................................................................................

a) Záväzok* ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy
Popis: Hypotekárny úver ( výška úveru 36015,40 G v r. 2008)
Podiel...............................

2) Majetkové pomery manžela/manŽelky15*
Meno, priezvisko, tituly: Lucia
Tomková, Mgr. Rodné priezvisko:
Trvalý pobyt a)
Nehnuteľný majetok L
Druh majetku:
Katastrálne územie:
Číslo parcely: WP Číslo L V:

Podiely

b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) l2)
Popis.........................................................................................................................
Podiel...............................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok
minimálnej mzdy)l3>

Popis..
Podiel
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy u>
Popis:
Podiel.............................

3. Majetkové pomery neplnoletých detí* ktoré žijú s verejným funkcionárom v
spoločnej domácnosti16*
Meno a priezvisko dieťaťa: Lucia Tomková, Daniela Tomková, Barbora Tomková
Trvalý pobyt:
a) Nehnuteľný majetok
Druh majetku................................................................................
Katastrálne územie.........................................................................
Číslo parcely.,,.,,................................Číslo LV........................Podiel

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

l2>

Popis
.,
Podie
c) Majetkoví právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35
násobok minimálnej m2dy)
Popis..... .................................................................-........... ........................................
Podiel.......... ........ ........
d) Záviízok, ktorého predmetom je peňažní plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy

Podiel

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum: 29.03.2016
Miesto: Stará
Ľubovňa

...................Jd Č J
Dátum prijatia oznámenia.........................................
Podľa či. 7 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení
oznamovateľ priložil
- spolu s oznámením
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za
rok 2015:
b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za
rok 2015:

Nie
- v termíne do 30. apríla 20 L617'
a) kópiu daňového priznania k dani z prymov fyzických osôb za rok 2015:
Áno
b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
za rok 2015:
Áno - ^ Nia
c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal
v roku 2015:

Áno -

podpis osoby oprávnenej prijímať
oznámenia alebo
pečiatka podateľne

5

Vysvetlivky:
1)

Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul,
menoT 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 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

...O*

9) Napr, funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb,
nadácií a pódia) Uvádza sa „Čistý“ príjem.
10) ide o funkcie, zarnesmanm4|j6jp^ti ozaagené pod bodmi B/2 až 5.
11) V prípade majetku, ktorý je v BSMTuvádza 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 verejností 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 bezpodiclovom spoluvlastníctve manželov.
16) informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých deti, 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 vjednotlivých bodoch vzoru oznámenia,
(napr. v nehnuteľnom majetku), verejný funkcionár si ich rozšíri, alebo si rozšíri vlastné
oznámenie o d'alSie položky tohto druhu.
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Mesto Stará Ľubovňa

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZA ZDAiŇOVACIE OBDOBIE (ROK)..........................2015.............
podľa zákona č. 595/200.1 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")
Meno a priezvisko zamestnanca
..................... Rodné číslo [1: .8201,1^39463...... . . .
Adresa trvalého pobytu: ..Sľaró.Ľub.o.v.63vL(ttná.I,Q&J^33........... PSČ: .06.40,1...... .................
1. časť_______________________________________________________________________________________________(v eurách)
00

00a

00b

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti ($ 5 zákona) v peňažnej aj
nepeňažnej forme, vrátnne príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulé roky a
príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. 1) zákona presahujúcich v úhrnnej výške 200 eur ruine
od všetkých zamestnávateľov, okrem príjmov, ktorí nie sú predmetom dane n príjmov
oslobodených
od daneplynúcich
a príjmov,
ktorých dohôd
sa dan ovyberá
zrážkou
podľa § 43
zákona,
• z toho úhrn príjmov
naz základe
prúcauh
vykonávaných
mimo
pracovného pomeru
Úhrn povinného poistného (§ 5 ods, 8 zákona),
- z toho úhrn
poistného na

31081.88
0.00
4161.22

00c

sociálne poistenie (zabezpečenie)

2919.06

ÚOd

zdravotné poistenie

1242.16

01

Základ dane C r- 00 - 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 nadväzností na § 52j
ods. 4 zákona)
Základ
dane [upravený a zaokrúhlený na eurocenly nadol (r.01 + r.D2))
04a
na daňovníka21

03

Zníženie základu

04b

26920,66

05
06

0.00

09
09a

Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky tia uplatnenie zamestnaneckej
prémie
Zamestnanecká prémia ({(r. 04a - r. 07) x 19 %]: 12 } x r. os, zaokrúhlená na
curoccnty nahor
Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom (§ 40 zákona)

10

Nárok na daňový bonus (v úhrne na všetky vyživované deti podľa

11

Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi
dane na všciky vyživované deti podľa § 33 zákona

12

Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania (r. 10 - r.
11 > 0)
Daňový bonus na vyplatenie znížený o daň (r. 12 - r. 6) > 0

12a

17

0.00
2025.41
24895,25
4730,09

Základ dane nn uplatnenie zamestnaneckej prémie

16

0.00

Daň podľa § 15 zákona, zaokrúhlenú nn curoccnty nadol

08

15

2025.41

na manželku (manžela)

07

14

26920.66

na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné
04c
dane
dôchodkové sporenie
podľa § 11 zákona
na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové
04d
sporenie
Spolu r. 04u až r, 04d (pri vzniku nároku na zamestnaneckú
prémiu su uvádza O)21
Zdaniteľná mzda (r, 03 - r. 04)

04

13

0.00

0.00

11

0
0.00
0.00
513.84

§ 33 zákona)

513.84

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 zákona), neupravený o daňový bonus
Nedoplatok dane

4386.92
343.17

- neupravený (r. 06 - r. 14 > 0)

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

+ 343.17
-

18

od zamestnanca vyberie sumu (r. 15 + r. 13 - r. 16 - r. 09 - r. 12 + r.
09a) :> zamestnancovi
0
yyplatí
sumu (r. 15 + r. 13 - r. 16 * r. 09 - r. 12 + r.
09u)ktorý
< 0 je platiteľom dane, ktorý toto ročné zúčtovanie
Údaje o zamestnávateľovi,
vykonal?

343.17

Zamestnávateľ

DIČ: 29?.?.6.?.88 J.?. ..........
Obchodní
meno/
názov
. . f e f e f . f e . . ^ . ^ f . 4 . . . U . P f f i , . 9 ^ ***
Dudáš
J 4,03.2016.......052 4315216..... MJ2S]
Vypracoval
Dna
Tcleíonnc číslo

a

064 01>

adresa

zamestnávateľa

Ľubovňa

Podpis a adfhfóok ýečiatky
zamestnávateľa,
ktorý j^í platiteľom dane
Pozná nika: Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely § 39 uds, 6 zákona.
NtF/02H44/ľ(115-721

