Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov
V Ä9.:. > ■ Ž MS

Od:
funkcia titul meno a priezvisko

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Pre:

Podľa čľ 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov podávam oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok:
Jéj
a) splnenie podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných
funkcií, zamestnaní alebo činností podľa ČI. 5 ods.l a 2,

b) zamestnanie vykonávané v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere a podnikateľská činnosť vykonávaná popri výkone funkcie
verejného funkcionára,

c)

funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb, príjem, funkčné
alebo iné pôžitky,

'ho 41*4.1. 2 o 44 0^

cUw koi AMúi t
ko\A

J K •í/pYeLVU. 1*^

Y'r A, V S QC H* k.

4

^.xUhťťí^ niť’j’taíccti©

(k

V tA, . ^

hčÁ &. H k K (4

0
d) príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára
a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný
funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára,
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majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú v domácnosti,
vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu :
vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru vlastníctvo
hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35- násobok minimálnej mzdy vlastníctvo
majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35násobok minimálnej mzdy,
existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej
35- násobok minimálnej mzdy_________________________________________________

Príloha: Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov FO za predchádzajúci kal.
rok 2 Q-f^

podpis verejného funkcionára

