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oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkov'ých pomerov verejného funkcionára
podľa Ůstavného zákona č.35712004 Z. z' o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkciíveĄných Íunkcionárov v znenĺ neskoršĺch predpisov (d'alej len 
"ústavný 

zákon'')

zaĺok:f0?Ą

:Pri,'ujatĺsa yýkonu
verejne|Íunkcie

A) Základné údaje o vereinom funkcionárovi

K3o.ąBr|lu 20 2L ,lntěrné poradové öÍslo veĘného
íunkcionára (vyplnÍ pľíslušný,orgán).

lrłeno*pUíłł

PriezVislĺo )vo ŁA I\ľ

Rodné'číslo

Titul,pred

menom'

Titulza
menÖm

Adresa trvalého pobytu

uĺioa [0bcTĺvl-ĹKr.\
*:. VYľc(A ľn1 M0[./trVłí
štal .x sR Čn iný

nse {0 0ţ6
čÍslo

e-mail .s ĺ o- ľ o ś ł ą6 v soIaĺÔrl ľĄor0 ýe^,ś[-

tel. +łrĄ1o5.ísTJ\s

1 ilrilil ilil ilil ililt lill ilil il]il ililil ililI ilt ilililill ilil
NRAB3.O-01 stranaýl 3i|ľľ',u,'4ł l



rcivoAB_N 1 3 a_krivky. cdr - tlacivoAB_N I 3 a.pdf

B) Vykonávaná Verejná funkcia

-1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

ťiJe., l / / C:N sers/starostďAppData/LocaUTemp/tlacivoAB-N l 3 a.pdí

II
lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

I

VeĘná íunkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
lłýkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonöenia
uikonu veĘnej funkcie

(vyplnĺ pľÍslušnýorgán) *1

a) prezident Slovenskej republiţ 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) člen vlády Slovenskej republiky 20
d) vedÚci ústredného orgánu štátnej správy' ktoţ nie je

členom vlády S|ovenskej republiky 20
Názov Ústredného orgánu štátnej správy

e} sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 20

f) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 20
podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 20

g) člen SÚdnej rady Slovenskej republiky 20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 20
špeciálny prokurátor 20

i) veĘný ochranca práv 20
komisár pre deti 20
komisáľ pre osoby so zdravotným postihnutím 20

j) predseda Najvyššieho kontrolného Úradu
Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

20
20

k) štátny tajomnĺk 20
l) náčelnĺk Generálneho štábu ozbrojených sĺl Slovenskej

republiky 20

>.214
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TI
lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplnÍ príslušný orgán)

B) VykonáVaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajÚcej strany)

-1 
pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

https : //www. nĺsľ. sVweb/Dynam ic/Download. aspx?D ocID= 4'7 53 64

I

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

(čl, 2 ods. 'ĺ tistavného zákona)

Dátum ujatia sa
uýkonu veĘnejíunkcie

Predpokladaný dátum skončenia

ţkonu veĘnejfunkcie
(vyplní pŕíslušný orgán) *1

m) riaditel' Slovenskej inÍormačnej sluŽby 20

n) člen Bankovej rady Náľodnej banky Slovenska 20

ţ o) starosta obce 0,1 CI4 100Ţ ,/ ł 20 2L
p) primátor mesta 20
q) poslanec mestského zastupitel'stva 20

poslanec zastupitel'stva mestskej časti
v Bratislave a|ebo v Košiciach 20

r) predseda vyššieho územného celku 20

s) poslanec zastupitel'stva vyššieho územného celku 20

t) rektor verejnej vysokej školy 20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov

podpredseda Uradu na ochranu osobných údajov

v) generálny riaditel'Rozhlasu a łelevízie Slovenska

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

w) generálny riaditel' Sociálnej poisťovne

člen dozornej rady Sociálne| poisťovne

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
Všeobecnej zdravotnej poisťovne

člen dozornej rady Všeobecne'j zdravotnej poisťovne

y) geneľálny riaditel' Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

č|en správnej rady Tlačovej agentÚry Slovenskej
republiky

3 274
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IT lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

B) Vykonávaná Verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

ťllę: l / l C: ĺU sers/staľostďAppData/ LocallTemp/tlacivoAB-N l 3 a.pđĺ

stranaţĘ ';":ţt^^lq I

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

(čl.2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa

{konu veĘnej funkcie
Predpokladaný dátum skončenia

ţkonu veĘnej íunkcie
(vyplnÍ pŕÍslušný orgán) 

-1

20z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu

riaditel' Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 20

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťouj'ch odvetví 20
20
20

20
20
20
20

20

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

člen Regulačnej rady

zb) predseda Úradu pre ľeguláciu elektronických
komunikáciĺ a poštot4ich sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elekľonických
komunikácií a poštotlých sluŽieb

pľedseda Dopravného úradu

podpredseda Dopravného úradu

zc) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej

osoby, Korého do Íunkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

člen kontro|ného orgánu alebo dozorného orgánu
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
prâvnická osoba so stopercentnou majetkovou
účasťou štátu

20

Názov právnickej osoby

zd) riaditel' štátneho podniku 20
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého

do Íunkcie ustanovuje štát 20
likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku) 20

Názov štátneho podniku

ţzl'4
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TI lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) VykonáVaná veľejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

(čl' 2 ods. 1 ústavného zákona)

Predpokladaný dátum skončenia
lnikonu veĘnej funkcie

(vyplńí pŕíďušný orgán) 
-1

Dátum ujatia sa

ţkonu verejnej Íunkcie

20
20

20

člen Rady Slovenského pozemkového fondu

ze) generálny riaditeľ Slovenského pozemkového íondu

námesłnĺk generálneho riaditeľa Slovenského
poZemkového fondu

zţ prezident Finančného riaditel'stva Slovenskej republiky 20

zg) pľedseda správnej ľady Ústavu pamäti národa 20
20člen správnej ľady Ústavu pamäti náľoda

zh) generá|ny riaditeľ Žebzníc Slovenskej republiky 20
zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banţ

Slovenskej republiky 20
zj) predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou 20
člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou 20starostlivosťou

zk) predseda Rady pre rozpočtovÚ zodpovednosť 20
člen Rady pre rozpočtovti zodpovednosť 20

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky 20
viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 20

zm) riaditeľ Vojenského spravodajstva 20
- 1 pokiaľ taký dátum vyp|ýva z osobitného právneho predpisu

I
i 214
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II
lnterné poradové čÍslo veľejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná Verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajÚcej strany)

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

Icelkoqi
počet strán tĺ1

Veľejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
vykonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skoněenia

ţkonu veĘnej funkcie
(vyplnĺ prĺslušný orgán) *1

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 20
20
20
20
20

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenske'j republiky

vedÚci Kancelárie verejného ochrancu práv

vedúci Kancelárie Súdne| rady Slovenskej republĺky

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo) generálny ta|omník sluŽobného Úradu ústredného orgánu
štátnej správy 20

Názov ústredného orgánu štátnej spľávy

zp) vereiný funkcionár, ktoď nie je uvedený v písmenách a) ażzo), 20
ak tak ustanovĺ zákon

Názov verejnej funkcie

iz14
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lnterné poradové číslo verejného
Íunkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnejfunkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo ěinnost'
označenú v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezluěitel'nú (ěl. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Záľoveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. (Vyplnit'len pri ujatí sa výkonu vereinej funkcie.)

Sĺdlo: ulica

20

čÍslo

PsČ

SR

Spôsob skončenia
rĺýkonu

obec

štát

Funkcia

cn iný

Právnická alebo ţzická osoba

Názov

Dátum skončenia

ţkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spíňam podmienky nezlučitel'nostivlýkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podl'a čl. 5 ods. 'l aź 3 ústavného
zákona, kedŽe

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podl'a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám;to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len ţzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho oľgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaŽdenia a členskej schôdze.

pretoŽe ešte neuplynulo 30 dnÍ od vymenovanĺa do veĘne'j funkcie

Spíňam / ano nte

pretoŽe uŽ nevykonávam vere'inú funkciu

V prípade' že nepostačuje ľozsah tejto prílohy' priIoŽte d'alšĺ rovnaký Iĺst. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovaní strán

I z14
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lnterné poradové öíslo veĘného
ĺunkcionára (vyplnÍ prĺslušný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu [ěl. 7 ods. 1 pĺsm. b) ústavného zákona]

Sídlo: ulica

Zamestnávateľ

Názov

čĺslo

PsČobec

štát sR cn iný

ano nteSom dlhodobo uvolhený na ţkon
verejnej funkcie podľa Zákonnĺka práce

PodnikateľsĘý subjekt

Názov

SÍdlq: ulica číslo

obec PsČ

štát sR Čn iný

Funkcia

4. vykonávam nasleduiúcu podnikatel'skú činnost' [čl. 5 ods. 2 a čl.7 ods. í písm. b) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy' pľilożte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovaní strán

šz14
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lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

5.poěasvýkonuveľejnejfunkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4aěl.7ods.ípísm.c)ústavnéhozákona]

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto pľ'jmy [ě. 7 ods. í písm. d) ústavného zákona]

a) v štátnom orgáne 'Ý b) v orgáne územnej samospľávy

Štátny oľgán / spoločnost'/ právnická osoba

Nazov $ Ş V g t^ Ą,î l ţ L llv A

Sĺdlo:ulica Ś1l b ĺ il/ a v ţ ( (]-

obec ţ(LĄrţ sLĄvA
štát ă sR Čn iný

c) v orgáne právnickej osoby'vyko-návajiicej 
podnikateľskú činnosť d) v oľgáne inej právnickej osoby

číslo ĺa
Pscď LO0

Dátum ujatia sa

ţkonu funkcie 20
Funkcia P0stĺl wt( 3Śu.
Funköné alebo
iné poŽitky

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorlj podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prţem v €) 4 { s ţ 2/'{ 4

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo
činností, v ktoých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie veĘného funkcionára

(zdanitel'ný príjem v €) ł ll gç

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účety
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Xano

V pľípade, że nepostaěuje rozsah tejto prílohy, priložte d'a!ší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v ěíslovaní strán.

o,,n^ ý 4
celkový
počet strán lţ

9 214
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a nepInoletých detí' ktoré
s ním Žijű v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejného funkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého dĺeťaťa

Titul pred
u.no j ý ( n Nmenom

Priezvisko)ĺoŕl) N
Titul za
menom

Adľesa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté diet'a)

ulica ĺl 05iJriJrĆ ("ţ)

obec V'í śo{Ą" ľłt ľ1 aĺLĄ ţ/r
štát X sR Ön iný

číslo 1 s
PSČ ł c0 66

Druh {' 0 J) ľ N /V"1

Katastralne 
L1 ./ .( o ĺl- A

-}rĘ
P(ĺ ĘO{tĄv{

Vlastnĺcky podĺel łltcĺsloLv 3 3

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [ěl. 7 ods.4 písm. a) ústavného zákona]

V prípade, že nepostaěuje rozsah tejto prílohy' priložte d'alší rovnaký list' Túto skutočnosť zohl'adnite v ěíslovaní strán

celkoţ
poöet strán ł+

Druh r ł8Ćť_Ll]
K€tastrálneŕ 1f 0( a-

císloLv 3 E ą

ĺĺ Ę ĺ)/ł,Ą + olrĺł ł 0/s,4l,

VlastnÍcky podiel l/ť

?(l- Í ľY0 ŁAvť
U

Druh (, A ĹL Ą"'.}"

KataslrálneľYĺ ÜVĺ] /,ĺL t
cĺslolv 3 ą Lĺ

ĘJ aĄ v ĺ:
Vlastnĺcky podiel ĺ/z

lOz14
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II
lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Ma|etkové pomery: veĘného funkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého dieťaťa

2. Vlastníctvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

t_
Druh ÁU l o
Továrenská značka , t
;ää;.;Ěiäí*'iil: V ĺ A ţ ť Ü a r .ł 6 €
Rok uýroby motorového vozidla L Ü t r Vlastníckypodiel //rĺ

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla V|astnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok qiroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok 4iroby motorového vozidla VlastnÍcky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok ţroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

V prĺpade, že nepostaěuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v ěíslovaní strán.

T
11 214
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: veĘného funkcionára manŽela/manŽelky neplnoletého dietaťa

3. Vlastníctvo majetkového práVa alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods.4 písm. c) ústavného zákona]

Druh

Vlastnĺcky podiel

Druh

Vlastnícţ podie|

Druh

Vlastnĺcţ podiel

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

Druh

Dáturn

vzniku Výška podielu

Druh

Dátum
vzniku Výška podielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutoěnost'zohl'adnite v ěíslovaní strán

t2z14
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní prĺslušný orgán)

Majetkové pomery: veĘného funkcionára manžela/manŽelky neplnoletého dieťaťa

5. Užívanie nehnutel'nej veci vo vlastníctve inej ţzickej osoby alebo lnej pľávnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

Katastrálne
územie

cĺslo Lv

Rok začatia
uŽívania

SpÔsob
uŽĺvania

6. Užívanie hnutel'nej vecivo vlastníctve inej ţzickej osoby alebo inej pľávnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákonal

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

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

Popis

Dátum prţa|ia

Popis

Dátum prţatia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.

celkot4i
počet stľán ł|

13z14

I lllllllt ililt ilt ililtilil lill Iilil ililt I I l]] llt ilil1 illt il]
NRAB3.O 13 ,u^^^ f ţ

21. 1.2022,8:21



rcivoAB-N l3a-kľivĘ'cdľ - tlacivoAB-N1 3a'pdf fi'le: l l l C: lU sers/staľostďAppData/LocaVTemp/tlacivoAB_N 1 3 a'pdÍ

TI

I

lnterné poradové čĺslo veĘného
funkcionára (vyplnÍ prĺslušný orgán)

celko{
počet slrán /ĺ q

Łłlr,ĺt' 
' 
j ť.TrlvĄĺllE ľĺţ)Ą\J k 0 V pA Dĺ]^í

Porţ/â)[N ł{. 0 tpĄ }ţ/ tr{L ţ,)llĺt ľt-lyil0(Ę-B9(
._|1* 00[r ĺh,ĺ:4Krą ŕn4 l'łoftĄË

Prílohy

Výhlasujeffi,že Všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé
Vlaslnoručný podpis

,n,f ĺ 0! 2o2L

Miesto

Zănnamy pľßl ušného,oľgán u Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

{:-} []
900 6ĺ] \"/

ĺlĹjiJ'i iiĺłnľ 
l

YÎĺ]l:i! i1|'j]-l:']ĺ::iĄ]{]_ j

"-1Dátum poštovei
pečia1ky

Dátum prijatia

oznámenia

20
/ i ^11-1 - .,1\, /Á. l u'!ł {.ýl''l!

20 P(.i:::.:,a: . .,,.') -,1:. .r -ill ::U

VeĘný funkcionár priloŽil kópiu daňového priznania
alebo pofurdenia o prĺjme (čl. 7 ods. 2 úsţavného zákona)

nte
Fr l;t; ,, : ,',,

ano
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