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.
k 31. marcu 2006 za kalendárny ro
(vzor)

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

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

Rodné číslo w

..........U...

Glč&blH-

Adresa na doručovanie doporučených zásielok !)

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva
menie2)
.
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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, keďže3*:
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),J)
c) nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré 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 štátnozamestnaneckom
pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):
a) Názov zamestnávateľa,
Sídlo - ulica, číslo.

ä.i£
obec

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

4. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)6):
IVCtT

Názov podnikateľského subjektu...................
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
1. Názov štátneho orgánu...........................

/V ĽT

Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec.
Funkcia........................................................................................
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.D)
2. Názov štátneho orgánu........... .................... E!.ä...................................
Sídlo - ulica, číslo.............................................................obec...................
Funkcia.
Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5)
b) Vykonávam funkciu v územnej samospráve

^

1. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia v y k o n á v a . . 4 ^ . .
,
„.,..
c W í fcy
názov/ označenie funkcie...........................>....................................................................................................................
Z tejto funkcie 1 mám J- neifcám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5)
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2. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva..í.!.(ÍV..:..............................ľ............................................

o

názov/ označenie funkcie..........P.Č.Ĺ f. P.Č.Ž.CP.......................................................................................................
Z tejto funkcie mámj- n^jím príjem, funkčný alebo iný požitok. 3)
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3. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonava...'Zí.nV,....... . ..r.....j....................../...........J................}..
názov/ označenie funkcie................................................................................................................................................
Z tejto funkci^máfti) - nermJm príjem, funkčný alebo iný požitok.3)
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

fJ i b
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.5)
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2. Názov podnikateľského subjektu....................ÍC..:
............................................................................
Sídlo - ulica, číslo..............................................................obec
...........................................................................................
PSČ........................................................IČO
...............................................................
Právna

forma

vykonávania

podnikateľskej

činnosti

............................................................................................................................................................................
(4 V CO čí (ä í 3 V0 ľvc ^ obec J? JTJJC i
Sídlo - ulica, číslo
PSČ........................

.ICO.

Sídlo - ulica, číslo...............................................................obec.
PSČ.........................................................IČO...............................
Právna forma vykonávania
činnosti.
v y rvunavama uiuiiuou.........................................................
.........
Funkcia..
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3

Z tejto funkcie nýáfm f nemárŕy' príjem, funkčný alebo iný požitok. 31
3. 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)

6. 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 (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona)9a):
a)

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

101
b)
rok v Sk príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností

Štátny orgán, obchodná spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť,
orgán územnej samosprávy;
, fj
,. Názov.............rtkvKf........................................................................................................................................
Príjem v Sk:
1. Názov. . .

Príjem v Sk:
2. Názov. . .
Príjem v Sk:
4. Názov......
Príjem v Sk:

A. 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 lla)
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......
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.........
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Katastrálne územie......íl.................f

L( L

j

.Podiel ...

Číslo parcely......./J...........!...... .......,/í.......Číslo LV
Katastrálne

t,i\ L h Q%n .

Číslo parcely....ČI...' i...í.j.. ĽVd Číslo LV..............................................

.Podiel

3. Druh majetku......p..7.^^.7|7Í^ľ^........................... ...........................
Katastrálne územie.

.':.!í.U'Ä.r......................................

Číslo parcely....................................................Číslo LV.

.Podiel

4. Druh majetku................................................................
Katastrálne územie...........................................................
Číslo parcely.....................................................Číslo LV.

.Podiel

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) l2)

k. ľ.'kr.^. c^°

1. Popis.
Podiel
2. Popis...0l.<?.k^

í o il

f

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

VobC

Pnnk

(f*

7 v/7

............\ j p j - - f .......................................................................——
...............
..........................................*.....
................../■
Lroms

Podiel
...............
2. Popis....p.?.°č.di.
Y'Q 77
Podiel...............k.l.........Ĺ?......

/

J

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy 14)

t

1. Popis........................................írľr

t

y..?:.}^................................................................................

Podiel........................................
2. Popis................................................................................................................................................................
Podiel

2) Majetkové pomery manžela/manželky1^
Meno, priezvisko, tituly.......ŕ........
Rodné priezvisko................ .J.........
Trvalý pobyt.............L.
................................. J.
a) Nehnuteľný majetok

1. Druh majetku.................
Katastrálne

územie

.Podiel

..........................................................................................
Číslo parcely.....................................................Číslo LV.

2. Druh
majetku...........................
Číslo
parcely.....................................................Číslo
LV.

.Podiel

/

3. Druh majetku.....................

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

.Podiel

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

12j

1.

Popis....................................... /.....................................................................................................
Podiel. 2.
Popis.

/

Podiel...

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

/

Podiel ...

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy 14)
Popis.

/

Podiel
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3. Majetkové pomery
v spoločnej domácnosti16)

neplnoletých

detí,

ktoré

žijú

s

verejným
-

funkcionárom
/

1. Meno a priezvisko dieťaťa......................................................................................................

*fh

Trvalý pobyt.................................................................................................................................
a) Nehnuteľný majetok
1. Druh majetku...........................................................................................................................
Katastrálne územie.......................................................................................................................
Číslo parcely......................................................Číslo LV...............................Podiel..................
b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)

12)

1. Popis........................................................................................................................................
Podiel
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok
minimálnej mzdy) lj)
1. Popis...................................................................................................................................................................
Podiel
d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy I4)
1. Popis..............................................................čč.................................................................................................
Podiel

/

..................................................
2. Meno a priezvisko dieťaťa.
Trvalý
pobyt
a) Nehnuteľný majetok
1.

Druh

majetku

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

/
Katastrálne

územie

.........................................................
Číslo parcely......................................................Číslo LV...............................Podiel..................
b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajný cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)
i2)

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

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej
mzdy 141
1. Popis.
Podiel ..
..

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
....

Dátum.
Miesto,

Dátum prijatia oznámenia..............................................................
Podľa čl. 7 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení oznamovateľ priložil v termíne do 30. apríla
2006 17)
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2005:

Áno - Nie

b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2005:

Áno - Nie
c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal v roku 2005

Áno - Nie

podpis osoby oprávnenej prijímať oznámenia
alebo pečiatka podateľne

Vysvetlivky:
1)
2)
3)

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
a predsedu vyššieho územného celku v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu
funkcie tohto verejného funkcionára obce alebo vyššieho územného celku

v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku, v ktorých
zastupuje obec (VUC), 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)“.
1 la) Napr. rodinný dom, byt v osobnom vlastníctve, garáž, záhrada a pod..
12) Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo.
13) Napr. cenené papiere, akcie a pod..
14) Napr. hypotekárny úver, pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný úver.
1 5) 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, pokiaľ má tlačivo v elektronickej podobe, ináč ich
uvedie v prílohe tak, aby bolo zrejmé, ktorého bodu oznámenia sa príloha týka, 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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VÝPIS
Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2005 podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Rodné číslo...................IČ pridelené Sociálnou poisťovňou .........................................................
Meno ^e*er....................................................................
Priezvisko
.................................................. Titul.....................................................!H9:.
Ulica
*...................................................... Číslo..
PSČ.................... Obec.
Prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona v Sk
r1 : 01
j

i 02
! 03
: 04

:

05

j 06

Príjmy

Výdavky

príjmy z poľnohosp. výroby, lesného a vodného hospodárstva (tab č. 1, r. 1, ______________
stí. 1 daň priznania B), výdavky (tab. č. 1, r. 1, stí. 2 daň. priznania B)
príjmy zo živnosti (tab. č. 1, r. 2, stí. 1 daň. priznania B), výdavky (tab. č. 1 r. 2
0
stí 2 daň. priznania B)
príjmy z podnikania vykonávaných podľa osobitných predpisov (tab č 1. r. 3,
stí. 1 daň priznania B),výdavky (tab č. 1, r. 3 stí. 2 daň. priznania B)
príjmy spoločníkov v.o.s. a komplementárov kom. spol. (tab č. 1, r. 4,
stí. 1 daň. priznania B), výdavky (tab č. 1, r. 4, stí. 2 daň. priznania B)

0

príjmy z použitia alebo z poskytnutia práv z priemysel, alebo iného
duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s
autorským právom (tab. č. 1, r. 5, stí. 1 daň. priznania B), výdavky (tab. č. 1. r.
5. stí. 2 daň Driznania B)
príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (tab č. 1, r 6,
stí. 1 daň. priznania B), výdavky (tab. č. 1, r. 6, stí. 2 daň. priznania B)

príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
(tab. č. 1, r. 7,stí. 1 daň. priznania B), výdavky (tab. č. 1, r. 7, stí. 2 daň. priznania
B)
i 07a z toho (z riadku 07) príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť v konaní pred
|
štátnymi orgánmi a orgánmi, na ktoré prešli úlohy štátnych orgánov a
I
výdavky (na základe znaleckého denníka)
j
z toho (z riadku 07) príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť v konaní pre iné
osoby a výdavky (na základe znaleckého denníka)
! 07b
08 príjmy z činnosti sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou (tab č. 1, r. 8,
stí. 1 daň. priznania B) výdavky (tab. č. 1, r. 8, stí. 2 daň. priznania B)
| 09 príjmy z prenájmu nehnuteľností (tab. č. 1, r. 10, stí. 1 daň. priznania B),
výdavky (tab. č. 1, r. 10, stí. 2 daň. priznania B)
Čiastkový základ dane z príjmov uvedených v § 6 zákona
10
0
(r. 59 daň. priznania B)
11 Počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2005
0
i 07

V roku 2005 som účtoval(a) v sústave: ^jednoduchého účtovníctva

□ podvojného účtovníctva

Tento výpis slúži na účely posúdenia vzniku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a na
účely stanovenia vymeriavacieho základu na určenie poistného na nemocenské poistenie a poistného na dôchodkové
poistenie. Samostatne zárobkovo Činná osoba je povinná predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 30. júna
2006 výpis z daňového priznania vrátane výpisu z opravného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa zákona je povinná
predložiť do 30. septembra 2006 príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania vrátane výpisu z
opravného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok
Vyhlásenie daňovníka
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(la) v tomto výpise sú pravdivé a že všetky zmeny v údajoch
tohto výpisu písomne oznámim najneskôr do 8 dní odo dňa, keď zmena nastala. Uvedomujem si právne následky
uvedenia nepravdivých údajov.

%U. Íí'l č .....................dňa ...t4..?.6:..20?6.
V

C.

■/Ŕ/
čitateľný podpis daňovníka
Výpis platný pre rok 2006
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