
Fom,uíár piňajte Čitateíne paitčkovým pismom, bavomodiým alebo Čiernym prepisovacím perom podra vzoru. Text nesmie presahovať predtiačený
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QRŘSŠTtUÚŮÚVWXYÝZŽO 123456789

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podfa ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu Ph výkone

funkcií verejných funkcionárov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len .ústavný zákon)

zarok: 2 O 21

Ph ujati Sa výkonu s/ K 30 a riIu
Interně poradové ČÍSlO verejného

verejnej funkcie P funkconára (yplnJ p4isiušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

TMprnd PAEDDR. Mono ĽUBOMÍR

Pnezvisko REŠETÁR

Rodnečislo 740730 9459

Adresa trvalého pobytu : -

ulka ČsIo

obec ŠARIŠSKÉ JASTRABIE sč

štát V SR ČR iný

tel.

-

o-mail ‘
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B) Vykonávaná verejná funkcia

lntemé poradové Číslo verejného
hinkcionára (vyplní prislušný orgán)

Verejná funkcia, za ktorů sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia

(či. 2 ods. I ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(vyplní prislušný orgán)

a) prezident Slovenskej republiky 2 O

b) poslanec Národnej rady $lovenskej republiky 2 O

c) člen vlády Siovenskej republiky
-

2 O

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je
členorn vlády Slovenskej republiky

Názov ústredného orgánu štámej správy

e) sudca Ústavného súdu Sloveiskej rep Wiky --

-

2 O

predseda Najvyšieho súdu Slovenskej republiky 2 O

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 O

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky 7 2 O
-

-

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 2 O

špeciálny prokurátor 2 O
-:

i) verejný ochranca práv 2 O

komisárpredeti
-- 2 O

(----.

komísár pre osoby so zdravotným postihnutlm 2 O
-

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskaj republiky :
podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu -

-

Slovenskej republiky

-

k)štátnyiajomnik 2 O

1) náčelník Generálneho štábu ozbrojených sIl Slovenskej
republiky

“ pokiar taky dátum vyplýva z osobitného prévneho predpisu
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Interně poradové číslo verejnébo
funkcio4lára (vyplní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovaníe z predchádzajúcej strany)

Verejná kinkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia
(cl 2 ods 1 ustavneho zakona) vykonu verejnj funkcie vykonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán)

m) iiaditeť Slovenskej infomiačnej služby 2 O

n) člen Bankovej rady Národne) banky Slovenska 2 O

i/ o)slaroslaobce 03 01 2003 2 O

p) phmátor mesta 2 O

q)poslanecmestskéhozastupiterstva 2 O
poslanec zastupiteístva mestskej časti
v Bratislave alebo V Košiciach

-

r) predseda vyššieho ůzemného celku 2 O

s) poslanec zastupiterslva vyššieho územného celku 2 O

t) rektor verejnej vysokej Školy 2 O

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 O

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 O

v) generálny ríaditer Rozhlasu a televizie Slovenska 2 O

člen Rady Rozhlasu a televizie Slovenska 2 O

w) generálny dadite( Sociálne) poisťovne 2 O

člen dozornoj rady Socialne; poisťovne 2 O
ľ:‘

)

x) štatutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu
- 2 OVšeobeaiej zdravolnej poisťoviie

člen dozorno) rady Všeobeci zdravolnej poisťovne 2 O

y) generálny riaditeT Tlačove] agentůry Slovenskej
-

republiký

člen správnej rady Tlačovej agentůry Slovenskej
republiky

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Interné poradové čislo verejného
funkcionára (vyplni prĺslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie Z predchádzajúcej strany)

Verejná ňinkcia, za ktorú sa oznárnenie podáva Dátum ujatia sa Predpoldadaný dátum skončenia
(či. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkde výkonu verejnej funkcie

(vypinl pristušný orgán) •

z) člen Rady pra ysieianie a relransmisiu 2 O

daditer Kancelárie Rady pra vysielanie a retransmisiu 2 O

za) predseda Úradu pra reguláciu siefových odvetví 2 O

podpredseda Úradu pra reguláciu sieťových vetvi 2 O

člen Regulačnej rady 2 O

zb) predseda Úradu pra reguláciu etektronitkých
komunikácü a poštových služieb

podpredseda Úradu pra reguláciu elektronických
koniunikáciia poštových SIUŽieÓ

predseda Dopravného úradu 2 O

podpredseda Dopravného úradu -

. 2 O

zc) štatutámy orgán alebo Člen Štatutárneho orgánu
-

právnkkej osoby a Člen riadiaceho orgánu právnickej -

osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriarno
navrhuje alebo ustanovuje štět aiebo právnická osoba ;-4jt;-Q -

se stopercentnou majetkovou účasťou štátu .

člen kontrolného orgánu atebo dozorného orgánu
právnickej osoby, kterého do funkcie priamo alebo
nepriarno navrhuje alebo ustanovuje Štět alebo - - -

právnÍcká osoba so stopercentnou majetkovou - -

účasťou štětu
- -

Nazov právnickej osoby
-

Zd) riaditeT štátneho podniku 2 O
Člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého * -

do funkcie ustanovuje štét

likvidátor (v prípade hkvidácře štátneho podniku) 2 O

Názov štátneho podniku

pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Interně poradově Čislo verejného
funkcionára (‘‘plni príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúvej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia Sa Predpokladaný dátum skončenia

(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výlwnu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(InÍ prislušný orgán)

ze) generálny daditer Slovenského pozemkového fondu 2 O

nárnestnik generálneho riaditera Slovenského
pozemkového fondu

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 O

zO prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 2 O

zg) predseda správnej rady Ústavu pamä národa 2 O

člen správnej rady Ústavu pamä národa 2 O

zh) generálny riaditet Železníc Slovenskej republiky 2 O

zi) Člen štatutámeho orgánu Exportno-irnportnej banky
Slovenskej republiky

zj) predseda Úradu prs dohFad nad zdravoUiou -

starost]ivosfou

člen dozornej rady Úradu pre dohrad nad zdravotnou
starostlivostou - -— - -

zk) predseda Rady prs rozpočtovú zodpovednosf 2 O

člen Rady pre rozpočtovů zodpovednosf - 2 O

zl) prezident Policajného zbow Slovenskej republiky - :- 2 O

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 O

zrn) naditef Vojenského spravodajstva 2 O

pokiaľ taký dátum vyplvýa z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní piisiušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajůcej strany)

Verejná kinkela, za ktorú se oznámenie podáva DMUm ujatia se Predpokladaný dátum skončenia
(ČJ. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej inkde

(vyplnl prlslušný orgán) •

zn) vedúci Kanceláde prezidenta Slavenskej republiky 2 O

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kanceláiie verejného ochrancu prĎv 2 O

vedúci Kanceláe Súdn rady Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kanceláhe Üstavného súdu Slovenskej repubhky 2 O

zo) generálny tajomnik služobného úradu ústredného wgánu
Štáhiej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

zp) verejný funkcionár, ktorý ni? je uvedený v pismenách a) až za), 2 Oaktakustanovízákon
- •-

Názov verejnej iunkcie

t*4

ti pokiaí taký dátum vyplýa z osobitného právneho predpisu
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Interně poradové číslo verejného
funkcionára (ypIni prislušný orgán)

C) Údaje oznámenia
V zmysle Čl. 7 ústavného zákona svojĺm podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povoianie alebo činnosť
označenú v Ustave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú (Čl. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Pravnicka alebo fyzicka osoba

Sidlo ulica cislo

Psč

stat SR ČR iny

Funkcia

SpČsobskončenia
výkonu

Dátum skončenia
výkonu 2 O

2. ku dňu podania tohto oznámenia spíňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára $ výkonom mých funkcii, zamestnaní alebo Činností podľa Čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona, ked‘že

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejněho funkcionára podia
Ustavy SIovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré může vykonávať Jen fyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) 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 čienskej schůdze.

pretoze ešte neuplynulo 30 dni od ‘yrnenovania do verejnoj funkcio

Spíňam V áno nie

pretožeuž nevykonávam verejnů funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d‘aIšÍ rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V číslovaní strán.
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Intemé poradové číslo verejného
funkcionára (plní príslušný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [či. 7 ods. I písm. b) ústavného zákona]

Zamestnávateť

Čĺslo

PSČ

šfát SR ČR iný

Som dlhodobo uvoFnený na výkon
lc neverejnej funkcie podra Zákonnika práce

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [či. 5 ods. 2 a čí. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

PodnikateFsky subjekt

Nazov

Sídlo: ulice číslo

obec
PSČ

stat SR ČR iny

Funkcia

v pripade, že nepostačuje rozsah tejto príiohy, priožte další rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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lníerné poradové čisto verejného
funkcionáa (vyplní prislušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [či. 5 ods. Sa 4 a či. 7 ods. I písm. c) ústavného zákona]

a) V štátnom orgáne c) v orgáne právnickej osobyb) v orgáne územnej samosprávy V
vykonávajúcej podnikateťsků činnosť d) v orgáne inej právnřckej osoby

Štátny orgán I spoločnosť J právnická osoba

PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSt kS.
Sídlo; ulica HRANIČNÁ

obec POPRAD

Funkčně alebo NIEně požitky

čisto 662117

Psč 05889

7. V súlade s Čl. 7 Ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osób alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu prĺjmov, ktoré som dosiahoi v predchádzajúcom kalendárnom roku.

4, áno

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priiožte další rovnaký list. Túto skutočnosť zohracinite V číslovaní strán.
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I

Štét V SR ČR iný

Dátum ujatia sa
výkonu kjnkcie

Funkda ČLEN DOZORNEJ RADY

08 06 2018

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [Č. 7 ods. I písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdanitetný prOem v €) 38770za ktorů podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu mých funkcií, zamestnaní aiebo (zdaniterný príjem V Očinností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

NRAB3.O_09



lntemé poradové číslo verejného
Wnkcionára (‘plní prfslušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [ČJ. 5 ods. Sa 4 a Čl. 7 ods. I písm. c) ústavného zákona]

- . . . . c) v orgáne právníckej osobya) v statnom orgáne b) v organe uzemnej samospravy ykonávajúcej podníkaterskú činnosť V d) v organe nej pravnickej osoby

Štátny orgán I spoločnosť I právnická osoDa

ZDRUŽENIE MIKROREGIÓNU MINČOL
Sídlo: ulíca NA ROVNI číslo I 2
obec ĽUBOTÍN sČ 06541
ŠIM V SR ČR iný

Datum ujaba sa
vykonu kinkcie

ŠTATUTÁRNY ZASTLJPCA
Funkčně alebo
lne pozitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [Č. 7 ods. I písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniteľný príjem v €) Oza ktorú podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu mých funkcií, zamestnaní abbo (zdanitefný príjem v €) QČinnosti, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujaU sa funkcie verejneho funkcionara

7. V súlade s či. 7 ods. 2 ústavného zékona prikladám v prilohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osób abebo iný doklad vydávaný na daňové účely V áno
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahoi v predchádzajúcom kaiendárnom roku.

________

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto priiohy, priložte ďalšI rovnaký list. Túto skutočnosť zohJ‘adnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie IčL 5 ods. Sa 4 a či. 7 ods. I písm. c) ústavného zákona)

a) v štátnom orgáne b) v orgáne ůzemnej samosprávy c)vornerávnii:v činnost V d) V orgáne nej právnickej osoby

Štátny orgán! spoločnosť I právnická osoba

ZDRUŽENIE OBCÍ MIKROREGIÓNU MINČOL
SdIo:uIka NA ROVNI čisio 12
obec ĽUBOTĺN Psč 06541
štát v SR ČR iný

Dátumujatiasa
vykonu funkcie

Funkcia PREDSEDA ZDRUŽENIA
Funkčně alebo
ině požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosahol tieto príjmy (Č. 7 ods. I písm. d) ústavného zákona]

a) prijmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaníterný príjern vE) Qza ktoru podavam toto oznamenie

b) prijmy z vykonu inych funkcii zamestnani aiebo (zdaniteFny prijem VE) Qčinnosti, V ktorych vykonavani som pokračoval
aj po ujati sa funkcie verejneho funkcionara

7. V súlade s či. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v príiohe kópiu podaného daňového
priznania k dani z prijmov fyzickych osůb alebo iny doklad vydavany na daňove učely V ano
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahoi v predchádzajúcom kalendárnom roku.

________

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďaiši rovnaký list. Túto skutočnosť zohFadnite v číslovaní strán.
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(nterné pcradové číslo verejného
funkcioiára (‘pIni prislušný orgán)

M

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

IV 3flOt

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďaiši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V Číslovaní strán.
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5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [Čl. 5 ods. Sa 4 a Čl. 7 ods. I písm. c) ústavného zákona]

- ‚ v orgáne právnickej osoby . -a) v statnom orgáne V b) v argane uzemnej samospravy vykonávajúcej podnikaleískú činnosť d) v argane inej pravnickej osoby

Štátny orgán! spókČnoiť Iprávnická osoba

Nazov Ľ[JBOVNIANSKE REGIONÁLNF ZDRIJŽENIE MIEST A OBCÍ
Sico ulcaOBCHQDNÁ I císlo ‘J

STARÁ ĽUBOVŇA - PSČ 06401
‘t

Mát V ‘SR tR-iný‘

-

‘- Dátumu]aUas 2‘ -

--
- výkonu inkcie ‚ I

- -

Funkcia
-

Funkčně al
II

6. vpredchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [Č. 7 ods. I písm. d) ústavného zákona]

(zdaniteľn príjém v€y‘



D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanžeiky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [Čl. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery; v‘ verejněho funkcionára manžela/manželky neplnoletého diefaťa

r PAEDDR. Mono ĽUBOMĺR
Pnezvisko REŠETÁR
Adresa trvaleho pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoiete dieťa)

ulica číslo 197

° ŠARIŠSKÉ JASTRABIE Psč 06548
ŠIM ‘ SR ČR iný

1. Vlastníctvo nehnuteľnej ved [či. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh RODINNÝ DOM

t ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
Čislo LV I 897 Vlastnicky pod‘ei BS M

Druh ORNÁ PÖDA I
Katastrne ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Vislo LV 761 Vlastníckypodiel BSIVI

v pripade, že nepostačuje rozsah tejto pritohy, priložte ďalši rovnaký list. Tůto skutočnosť zohVadnite V čislovan( strán.

IIflI III Ifl III flI QIQ IIfl I IIII III IQ uH IIII strana 13 celkový
počet strán S

Interně poradové číslo vetného
funkcionára (vyplní pifslušný orgán)

S

Druh ZASTAVANÁ PLOCHA

r° ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
Vislo LV 761 Vlastnicky podiel BS M I

NRAB3.O_1 O



Interně poradové Číslo veiejriého
funkcionára (ypIní prislušný orgán)

0) Majetkové pomery verejného funkcionára, nianžeialmanželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [Čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejnétio funkcionára V manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

Titidpred
menom Mono

Titul za
Pnezvisko menom

Adresa trvaleho pobytu (iba ak ide o manželalrnanželku alebo neplnoiete dieta)

ulica Číslo

obec Psč

štát ‚/ SR ČR iný

1. Viastníctvo nehnutei‘nej ved (či. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

I -‚--

Druh - -

územie -

Kasálne -

ashí dieIČisloLV --

-t

Druh

Katastrůlne -

ůzeniie -

Číslo Lv Vlastnícky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte další rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V číslovaní strán.

i iiiíirn Hfli Ifl Ih in ni ni irnn i iii iin un celkovy
$trana 14 počet strán
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Interně poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [Čl. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejného Ďjnkcionára V manžela/manželky neplnoletého cliefaťa

litulpred
menom Mono

. 1ikzaPnezvisko
menom

Adresa trvalého pobytu (lha ak ideo manželaimanželku alebo neplnoleté dieta)

ulice číslo

obec Psč

Štát i SR ČR iný

1. V)astníctvo nehnuteľnej ved [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Gwh

Katastrálne
územie

Čislo LV Vlastnicky podiel

Dnh

Katastrálne
územie

Čislo LV Vlastnicky podiel

Druh
-

<atastrálne
zemie

islo LV Vlastnicky podiel

v prlpade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d‘alší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V číslovaní strán.

IIHI hUJ JU hh lil ÜĺJ UJHI hI I IhII JI flJ JI Ü Strana 15 celkovy
počet sirén
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Intemá poradové čís‘o verejného
funkcionára(plni pr[slušný orgán)

0) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanželky a neplnoletých detí, ktoró
s ním žijú v domácnosti [Čl. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky V neplnoletého deťata

litulpred -
Mono ‚rnenoni

- : ‚- - ---. -

- -.:‘-i--
-

‘ -

- nlulza jPriezvisko
- - - -

.— rnenom -‘iN-.-: L

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohfadnite v Číslovaní strán.

III III IU hh lil Hl fll II lI HIH uH Ih NRAB3.04

-

Adresĺa tr‘alóho pobytu (iba.ak ideo manželalmanželku alebo neplnoletě diefa)

Ůlica: Č[slo

6bec - PSČ
- h- --

•- ;-

1. Vlastníctvo nehnuteľnej ved [či. T ods. 4 písm. a) ústavného zákona)

i424j
Kataslrálre-

‘k‘ ‚ ľ ‚

-;í 3$,j
-1fšloLV-;i
‘*

-; - .-- -- IŤ Í

t
r ‚ I

ť. - 4k4gi® ‚
.‘Aatriickýpoďel J ) W- .?: •9.•‘-

J -



lntemé poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkove pomery V verejneho funkcionara manzelamanzelky neplnoletého dieťata

2. Viastníctvo hnuteľnej ved (či. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

Druh OSOBNÝ AUTOMOBIL

VOLKSWAGEN PASSAT
Rok výroby motorového vozidla 201 4 Vlastnicky podiel I 11

J

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

-

Rok výroby motorového vozidla VlastnIcky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Vlastnicky podiel
Rok výroby motorového vozidla

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

ok výroby motoroveho vozidla VlastnIcky podiel

)ruh

ovárenska značka
ioloroveho vozidla

ok vyroby motorového vozidla
VlastnIcky podiel

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán.

IIWh III IH hI lil Hl HIfl HH I 11111 IE hll I III N lAB3.O1 4 celkovýstrana 17 óéčetstrán
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lnterné poradové Čisto verejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

S

LMtk0 pomery: Y‘ verejněho funkcionára manželalmanžeiky neplnoletého dieťaťa

3. Viastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [ČI. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona]

Druh PENIAZE V BANKÁCH

Vlastnícky podjel

Druh POISTKY

Druh : ;
Vlastnicky podjel

Druh

Vlastnicky pod‘el

4. EXistencia závázku [či. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]

Druh LEASING

29 01 2020 Vyskapodu ‘lil

Druh

Dáum
Výška podieluvzniku

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte další rovnaký jist! Túto skutočnosť zoflradnite V číslovaní strán.

celkový
počet altánlIflI lifll I hI lil Ql fllfl lIfl I UII HI lE NRAB3.O_12 strana



Interně poradové Číslo verejného
funkconára (vyphii prislušný orgán)

Majetkové pomery: i/ verejného íunkcionára manželaimanželky neplnoletého dieíaťa

5. Užívanie nehnuteľnej ved vo vlastníctve inej fyzickej osoby abbo inej právnickej osoby[Čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona)

Druh

Katastrálne
územie

Čisto LV

Rok začada SpÓsob
uživania už(vania

6. Užívanie hnutel‘nej veci vo viastníctve inej fyzickeJ osoby alebo lnej právnickej osoby(či. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo ině výhody (či. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona]

Popis

Dátum prijaa

Popis

)átum praa

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto príbohy, priložte ďalši rovnaký list. rúto skutočnosť zohFadnite v číslovaní strán.
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Interně poradové Číslo verejného
funkcionára (ypIni príslušný orgán)

Prilohy

ROČNÉ ZÚCTOVANIE DANE ZA ROK 2021

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

Dátum28 04 2022

Mesto ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Záznamy prislusneho organu Podpis a odflacok pečiatky prislusneho orgánu

»turn poštovej
eČiatky

)áturn pnjaba
‘znarnenia

‘erejný funkcionár prHožiI kópiu daňového piiznania
áno nieIebo poWrdenia o prijrne (ČI. 7 ods. 2 ústavného zákona)

limh hUl lfl Ih III hl uim nm I IIIIUl flIQ II lil swana 20NRAB3.014


