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Oznámeníe funkcií, zamestnaní, éinností a majetkových pomerov verejného funkcionára

po?a>ústavróhozákona č-357/2004 z-z-oochrane vereJného zá^" Pri v^ne
funkdf verejných funkcionárov v znení neskoršfch predpisov (tfalejlen"ústavny'zákon")

zarofc 202-0

Prii^atísavýkonu v IntBméporadovééfstoverejného
verejnej fúnkcie KSO.aprihi 2 O 2./| lunkdonára (vyplnt prfsfuäný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
rrtufpred

; MG.. Meno \ M ISTT^menom

Priezvisko ^ OV| 0  o V/ M CQ VS <^ Trtulza
menom

Rodnéďsto

Adresa trvalého pobytu

ulica
ôlsto

obec 'ľoŤ fä. o  PSČ Q ^ ^ ^
štát \/ SR ÔR iný

td.

*1

e-mail

ŕ

9- -I ^I .< ť .>

Obecny úrad PoproČ

Datum:

čislo zásnamu. Čisto sphv:

PrUohy: Vybavufe:

NRAB3.0 01 celtovýstrana y poä'sMn L j 



>
<w Intemé poradové čfeto verejného

hmtaáonára fvyplnf prfslušný orgánj

B) Výkonávaná verejná funkcia

Verejná ftmkaa, za kton) sä oznámenie podáva Oáaunnätíasa Predpokladaný dátum skonôena
(ä. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verqnej funkcŕe výtonu vefejnej funkcŕe

(vyplrópň'dušnýotgán) .I

a) prezident Stoivenskej Tepubiiky 20

b)postanecNárodnejradyS(ovenskejrepubtiky 20

c) Člen vtády SIovensfcq republiky 20

d) vedúd ústredného orgánu Státnej správy, ktorý nie je
ďenomvládySlaven&kejrepuyiky 20

Názov ústredného orgánu štátnej správy

>,

e) sudca Ústavnébo súdu Stovenskej repubfiky 20

f) predseda Najvyäšieho súdu Slovenskej repubtiky 20

podpredsetía NajvyäStfio rôdu Stovenskq repuróky 20

giäenSúdneJradySlovenskejrepubtiky 20

h) generálny prokurátof Stovenskej repubTiky 20

špeciálny prokurátor 20

i) vepejný ochranca präv 2 O

komisárpredeti 20

komisáf pre osoby so zdravotným postíhnutfm 20

Í) predseda Nqvyššieho tonfrolného úradu
Stevenskej repubtiky 20

podpredseda Najvyäšieho tcontrotného úradu
Stovenskej reputíiky 20

k)étátnytajomník 20

I) náŕelník Generglneho stábu ozbnqených síl Slovenskej
repubtíky 20

fc1 pokiaT taký dátum vyplýva z osobitného prävneho predpisu

rmtBrnmnMitimimmnm O Z. oe"(D^ ^.>m*n** n f>n
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Intemé poradové ďsto verejného
funkäonára (vyplní prfshjšný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funktia. za tttoril sa oznámenŕe podáva Dáfumujafiasa Predpotóadaný dátum skonienia
(č). 2 ods. 1 ústenméhozákona) výffonu vergne^ ftinfcde vykonu verejnq ftmfaáe

(vypfniípríslusnýorgén)*1

m) riaditef Sfovenskej mfofTnaČneJ služby 20

n) ďen Bankovej rady Národne} banky Sloronska 20

\J o) sterosta obce /lo4<i^o^cS ^041202.^,

p)primátormesta 20

q) postanec mestského zastupítefstva 20

poslaneczastuprtefstvamestskejéastí
v Bratistave atebo v Košidach 20

r)predsedavyššiehoúzemnéhoceiku 20

s) poslaneczastuptteTstva vyššieho územnéhocelku 20

t) fektorverqnq vysokq škoty 20

ŕ,

u) predseda Oraäu ra octffaiu osotmých Ďd^on/ 20
ť

podpredseda Oradu naochranu osobných údajov 20

v) generéiny riaďtef RozMasu a tóevtoe Slovenska 20

člen Rady Rozhtasu a tesfevízie Slovenska 20

w) generáky riaďtef Sodálnq pmsťovne 20

élen dozomef raáy Sodáinej poisfovne 20

x) Štatutámy orgán aiebo ďen štafartámeho orgánu 20VŠeobecnej zdravofriq poisťovne

8en dozomej radyVseobecnej zdravotnej poisfovne 20

y) genefálny riadrtef TlacoveJ agentóry Slovenskej 20repuUBty

fiten sprévnej rady Tlafiov^ agentúry Slovenskej 20republiky

k1 poltiaT taký dátum vyplýva z osobitného prävneho predpisu
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btené poradové ädo verqrteho
fúnkdonára (vypJníprislušný orgán)

8) Vykonávaná verejná funkcia (pokraôovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktortj sa aznámenie podáva Dátumujab'asa Predpokíadaný dátum skoncenia
(ď. 2 ods. 1 ústavného zákona) výfeonu veiepq funkde výkonu w^)q furtttrie

(vyplnfpn-slusnýoigán) *1

z) ďen Rady pre vysielanfe a reb-ansmisiu 20

riaďter Kanoeiárie Rady pre vysielanie a retransmiskj 20

,/.

za) predseda tíradu pre reguláchj siefových odvetví 20
r

podpredseda Úradu pre reguláciu siefových odvetri 20

ďenRegulaénejrady 20

zb) predseda Úradu pn regutariu etektronických
komunitódf a poStovýeh služteb 20

*,

podpredseda Uradu pre regulácfu elektronických
(<omwikéd?apoäovýchslužieb 20

predséda Dopravného úradu 20

podpredsedaDopraméhoúradu 20

zc) Statutámy ongán alebo ďen Statutámeho Ofgánu
prävitickei osctey a čleft tíaliaceho orgáw prévnickq 2 O
osoby. ktoreho do ftmkde prigmo afebo nepriamo
navrhuja alebo ustanovu}e štát afebp prävnická osoba
so síopercentnou ma/etkovou úcasfou Sfátu

äen kontroiného orgánu alebo (tozomého orgánu 2 Oprävnickej osoby. ktoróho do funkde priamo atebo
nepriamonavrfiujealeboustanovujeätátafebo
právnická osoba so stapercentnou maietkovou

.'

úSasfouätätu

Názov právnick^ osoby

zd) riadÍteT štdtneho podniku 20

ďen dozomej rady Státneho podniku, Ittorého
<to furttde ustanovuje 5tät o

likvidátor (v prfpade likvtíácie Státneho podniku) 20

Názov stótoeho podniku

*1 potóaT taký dátum vyfdýva z osobitného právneho pred(>su

nnninmnmiminmnu celkovýklDAB-3 ft n> 0',



Neméporadovéčtslovereiného
funkdonára (vypInfprísJušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokracovanie z predchádzajúcej strany)

Veref'ná funkda, za ktoni sa oznámenie podáva Dátumujatiasa Predpotóadaný dátum stonôenia
( ). 2 ods. 1 ústavného zákona) vykonu verejnej fúnkde výfmnuverq'nejfcnkcfe

(vyplnfprislušnýorgán) -1

ze) generálny riadftef Stovenského pozemkavého fondu 2 O

námes&iBc generďneho riaďrtefa SIovenského
pozefnkovéhofondu 2 O

8en Rady Sloveflského pozemkového fondu 20

zQ prezident Rnančného riadíteTstva Stovenskq republiky 20

>

zg) predsedg správnej rady Ostavu pamätí národa 20
r,

ďen spfávnej rady Ustavu pamäti näroda 20

zh) generälny riaditef Žeteznic Slovenskej republiky 2 O

zi) äen štatutámeho ofgánu Exportno-Ímportnej banky
Stovenskejrepubtiky 20

ŕ,

zj) predseda tíradu pre dohTad nad 3Edrawtnou 2 Ostarostíivosťou
,*

9en dozom^ rady Oradu pre dohfad naá zdramrtnou 2 Ostaiostfivosfou

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovedrosf 20

äenRadypferozpočtovúzodpovednosť 20

á) prezident PoTicaJného zboru Stovenstej repufaliky 20

vicepfezident Pdicainého zboru SIovensfcej repubtiky 20

zm) riadtteľ Vqenského spravodajstva 20

*1 pokiaT taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Intemé poradové ífsto verqného
funkaonára (vyplní pristušný orgán)

B) Výkonávaná verejná fúnkcia (pokraôovanie z predchádzajúcej strany)

Vercjná funkcia, za (doró sa oznámenie podáva Dátumujaäasa Predpokladaný dátum skončenia
(ď. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkcmuverstnejfunkde

(vyplrrfpnstušnýorgánj*1

zn) vedúd Kancelárie prezidenta Slorenskq repubRky 20

vedúd Kancelárie Národnq rady Slovenskej repubfiky 20

vedúd Kancelárie verejného oďirancu práv 20

vedúci Ksncefárie Súdnej rsdy Stovenskej republiky 20
jf

vedúd Kancefárte Ustavného súdu Slovenskej repuUÍky 20

zo) generáfny tqomnlk shižobného úradu ústredného oigánu
Štátnqsprävy 20

Názov ústredného agánu státnq správy

zp) ver^ý ftHdtäoróff. (ttofy nie je uvedmý v pfsm&nádi a) aí zo), 20
aktakustanovfzákon

Názovverejnejfunka'e

*1 pokfaT taký cfátum vypjýva z osobŕíného prävneho predpisu
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Intemé poradavé fffslo vefeíného
funkdonära (vyptnf prishišný orgán)

ŕ

C) Údaje oznámenia
Vzmysle él. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolaníe alebo éinnosť
označenú v Ústave Slovenskej republiky aleboosobitnom zákone za nezlučiteFnú (ét. 5 ods: 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skonéilo alebo
skončí. (Vyplniť ten pri ujatí sa výkonu verejnej funkcle.)

Právnická atebo fyzická osoba

Názov

Sidto: uRca ästo

obec PSČ

stät SR ČR 'wy
f_r

Funkda

Sposob skončenia
výkonu

Dáhm stončena
2 Ovýtanu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spiňam podmienky nezluČiteFnostÍ výkonu funkcie verejného
funkcfonára s výkonom iných fúnkcií, zamestnaní atebo éinností podfa Čl. 5 ods. 1 až 3 ustavného
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a ännosti, ktoré sú nezlučiteFné s fúnkciou verejného funkcionára podFa
Ostavy Stovenskej' republiky a zákonov,

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

c) nie som štatutámym orgánom alebo čtenom štatutámeho orgánu, ďenom riadiaceho, kontrofného alebo
dozomého orgánu právnickej osoby, ktorá bota zriadená na výkon podnikateFskeJ ännosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze.

pretože eéte neupfynuio 30 dní od vymenovania do verejnq funka'e
Splňam äno

>

níe
f

pretože už nevykonávam verejnú funkdu
 

V prípade, že nepostaéuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohFadnite v číslovanf stran.
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Memé poiatoré ästo veŕ^näm
funkaonára (vyplnf prfsluSný orgán

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
alebo štátnozamestnaneckom vrfahu [čt. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

ZamestnávateF

Názov

Sfdtoculíca éísto

PSČ

<

in?

Som dlhodobo uvoftiený na výkon áno nie
verejnsi funkde podfa ZätamnBca práce

4. vykonávam nasledujúcu podnikateFskú ôinnosť [01.5 ods. 2 a 01.7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

Podnikaterskýsubfekt

Názov

Sfdto: ulica a'sto

< .

iny

Funkda

V prípade, že nepostacuje rozsah tajto prílohy. pritožte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohfadnlte v Čťslovaní strán.
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Intemé poradové čfslo verejného
funkaonára (vyplnf prfslušný Ofgán)

5. poôas výkonu verejnej funkcle mám tieto funkcie [61.5 ods. 3 a 4 a ôl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

aXŠBtnomo^ne b)v<>gá>>eúzemnej,amosp*y J "ÄSÄ,
vykonávajúcej podrikateTskú činnosť d) v orgáne ÍneJ právnickej osoby

štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

Názov \ ^ -TEiJ^^-tL äľtíV C_C &,ŕ.o.
/Sfdto:ulfca \0 -=, /s y s ^ < čfsto CjL.

obec r <OT> E.O'S PSČ O ^ ^ <2-^
Štát \f SR ČR my

>.*

Dátumujatíasa 1\ & 4 o 2 O \ .i\výfamufunktíe
r

Funltda S^oróZu i' L-
Funkčnéatebo
ÍnépoŽitky

6. v predchádzajúcom kalendámom roku som dosiahol tieto príjmy [6. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdanitefný príjem v ) 2-1 5 ^ A i 2 Hza ktorú podávam toto oznámenie

b^ Kl^XS v^k?-nL!.i.n^cl?funkdí-,zamestnanf,alebo (zdaniteFný prfjem v  ) oČinnostf, v ktorých vykonávaní som pokraéoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

7" y^^??,l^-L°^^f?J?^a^?2i?^?k^1Ap^ii!Ía^l?-r!! ^?l^h^.lÍP-i?l_?.o?larlé?° daňového
priznania k daní z príjmov fyzickych osob alebo iný doklad vydávany na daňové úéely áno

potvrdzujúci sumu prijmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom'kalendárnom roku.

V prfpade, že nepostaéuje rozsah tejto prflohy, priložta ďalšf rovnaký Hst. Túto skutoénosť zohFadnlte v éfslovanf strán.

NRAB3.0 09 strana celkový
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Intemé poradové éfsto verejného
funkaonára (vyplnf prfslušnýorgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a cl. 7 ods. 1 pfsm. c) ústavného zákona]

c) v orgáne právnictej osobya)<ititno>o^ne b)><>ginefeemnejsam.sprä<y '"SiC'.Si Snnosf ../ d)v.^neinejptívnkNosoby
Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

Názov ^ ) ^ <^KJ ^ \fcc U^ &K Uf- /J A .fe.U Q04i O CL/  - ä.2.

sfďo:mca^ k-l^ 1 >sJo V átjr cfslo A ^ / ^ S-^
/

obec V ^f SM^I Mcfe^-Cl/ psč (oti ^ i.r
ätát y SR ČR >

iny

Dátum ujaSa sa ^ Q o'+ 2 O 'Lvýkonu fúnkaB o

Funkcia

Funkčnéalebo
inépožitky

6. v predchádzajúcom kalendámom roku som doslahol tleto príjmy (č. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu fúnkcie verejného funkcionára. (zdaniteFný prQem v ) /I
\J

za ktorú podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu íných funkdí, zamestnanf alebo (zdanÍteFný prfjem v  ) o
Ôinností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného fúnkcionára

7 ?S^^:Í^!^l.í^ľfE^a^f^^T^>PT^?-^-?^^I^^^In?o?^?^a^'^ho \/ áno
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom'kalendámom rok'u.

V prípade, že nepostaéuje rozsah tajto prflohy, priložta ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnlte v éfslovanf strán.
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Intemé poradové éísto verejného
funkcionára (vyptnf prislušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tiäto funkcle [ôl. 5 ods. 3 a 4 a él. 7 ods. 1 písm. c> ústavného zákona]

al.ititnom.^ne b)<o^eúzen,nejsa^(>évy / c)Ä"prtm!SSl,>
vykonávajúcej poänikateTskú ännosť d) v oigáne inej prävnrckej osoby

Štátny orgán / spolocnosť / právnická osoba
Názov S> ^- y 2 >vf O ^C. fe T Q T ^ c ä^. Oo

/

Sidto:ufca ŕQ C 5Ä: V &^^ čisto l^

obec T OT ^oC PSČ O ^ (/ 1 ty
štát J SR ČR iny

>

Dátumi^atiasa O^ ^ O 202-0výkonufunkde

Funkcia ^ OtJ/< T e~ L

Funkčnéalebo
inépožttky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [6. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]
a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdanitefný prQem v  ) oza ktoró podávam toto oznámenie

b^  ?ľ!^f Yy ?ľÍ-i^?f,l-!^llk(?tlí',zamestl1anlalRt?0 (zdanitefný príj'em v  )
činností, v ktorých vykonávaní som pokraôoval
aj po ujatf sa funkcie verejného funkcionára

7' ^^l^t^J>^'^^1S^^^?Jft^y^.^?<3^e k.°.piu Podaného daňového
=;^^!Sf^ÄTOÔ^^dok^vydávans?^>v^ l/ áno
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom'kalendámomroku.

V prípada, Ža nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký líst. Túto skutočnosť zohradnlta v éíslovaní strán.

8tem^1 ÄnSLCNRAB3.0 09
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Inteméporadové Čfsto vere^ého
funkdonára fvypN prfsíusný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neptnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácností [61.7 ods. 1 písm. e) úštavného zákona]

Májetkovépornery: ^ ver^néhofunkcionóra maróefaAnanŽetky nephofeíéhodieťafa

Titutpred 1 k)C^ Meno ^ V CTAmônom

/ / Tt&rfza
PtíK"sto KO^OR.O^ <ľUCOV<S^A menôm

Ädwa trvalého pobytu (iba ak kte o maräela/manželku atebo neplnoteté dieťa)

ufca ästo

obec r o T ^o c P8Í 04 ^ SL^
<át V/ SR ČR ^

1. VIastnfctvo nehnuteľhej vecí [ôl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Drvh 2.^-ST- ŤLOCLH^ Z^-HU^t>T<, T^ 0-fc>. 301-J

 strab ľ O? R OCfeeffite

čfetoiv A 2. 5- 8 Vlastnldcypoďe) /) ^

r

Z ^ ST. . ľ LOC-i^ ^r Z.ŕsr'h^A ^A ^ ^^t^ 'í>'0^Diuh

Katgstrétne ^ OT R o  územfe

ČídpLV 1 ^G^ Vlastnŕckypodief /( ^

ŕ f

Druh riíV^LVf T'ÍÍÄV^T^ TO^^S^
Katgslrälne
územíe ŤO-t fco^

ČfetoLV /[ ^Q^ Vlastnícftypodiej ^ Q J Q_^ Lf Q

V prípade, že nepostaéule rozsah tejto prilohy, priložte ďalšl rovnaký list. Túto skutočnosť zohFadnite v Ôíslovani strán.
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hteméporadovééfstovOTEfTého
ftmlannära (vyphf prfs&t&^ orgán)

D) ľffiÄaSÄTS:: ema S lSSn;ineplnoletých detf-ktoré
Mafeämvépomery: >/ vaTEyiéhohnkdonára manžefahtartísBty neplnoletéhodiefafa

Trtulpred
menom \ k) C. Meno v ^rA.

/ /

P><z"sto ^O'tíO^OV/^ -HtCOVS<^ Trtulza
menom

Adtasa tnmtóho pobylu pba ak Ue o manädatoaäBa tobo nephplelé dtofa)
ufica

äsfo

<*< T o 'P <^o^T PSČ o h^ SJ^
Stét ^ SR ĎR iny

1. Vlastníctvo nehnuteFnej veci (él. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]
ADnih OtLkJ <f ^ôfc^A

Katasfräne ^ o v^iocúzemie

ĎfetolV 4 eb <3 ^ Vlaslnldypoďd Lt j ^

ŕ

O^kj^ ^t^Druh

M^ráhe ^o'P'^O'C
úzenHe

ČísfotV \ % (SH Vtashldypodfd *^2 / ^ §^

OľL^J^ T^T^A,Dnah

Katastrátne PO ľ> R-o^územie

ČístoLV IL q Ä &
Vlastníckypodíel ^ -lo

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutoénosť zohFadníte v ctelovanf strán.

^ fb ťriknuv
1G-



f- fr

tntemé poradové čfsfo vereyiéhof J

ftiRkcÍflnára (vypbif pifsftAt? orgán)

D) Majetkové pomery verejného fúnkcionára, manžela/maníelky a neplnoletých detí, ktoré
s nfm Žljú v domácností [ď. 7 ods. 1 písm. e) ústavného acákona]

t/Majelkorépomery: VCT^iéhofonkdonára manžeiaftnanžefty nephotetéhoďefafa

^tSľ^ \ ^ o> . "eno \\}^T^menom
//

KO<HO^O\/A +-liCov^</ TnmzaPrtezvtsto
menom

AäFBsa ttvrfého pobytu (S>a A Ito o roaritotehnaiäeBni ahbo neplnatelé dtefe)

uBca ctsto

obec f>Q P e-0<^ psé O b^ 3-h

JStát SR ČR iný

1. Vlastníctvo nehnutefnej veci [61. 7 ods. 4 pfem. a) ústavného zákona}

/^ /

DIUh T^\/ A^ 'r^/C\^A~r^ ^cR<^
 Sräne VI^T^EV
toemfe

čfetoiv - >& 5'8 AWas6f>fckypo<fel ^L

T- R^ A ^ T~ ^M SÍ /^T^C ^Cf^^^\Druh

!"2ihe ^&Ts-^e^
územie

ÔteioLV ^ ťh'^c\ Vtastnfckypoďd S| 8

f f ŕ
Oruh T ^ VA U-i' TRA^f NÁ^ TO^ STi

MS'a  M^T^_ \/
územie

ČtstoLV /Z-5^ Vlastnfckypoďre) LÍ 8 | 9 G

V pripade, ze nepostačuje rozsah tejto prflohy. priložte ďalši rovnaký list Túto skutočnosť zohFadnite v éíslovani strán.

iMimmuHSKmimmfsi ^tt fpJknvv 2.C



1
b

Intemé poradové ďsto vereaného
ftmkdonára (vypN prfetu ný orgán)

Majetkové pomery; \j verqného ftmkaonára manžefa/manželky neplnoletého ďefafa

2. Vfastnictvo hnuteFnej veci [ôl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

r /.
Dmh o & 0' iUt V\ OTOt^OVŕ \/ O Z l :t> LO
TEWárws(tázna6ka
motowéhOTOzkda

Rok yýroby motorového voziďa Vlastnlcftypodiel  ? ^5 M

Dmh

Továrenskáznaäo
mctanvéhovaadla

RokvýrobyfnotoTovéhovoaaa VlatíntckypotBsl

Druti

TováT 8t(á;naä<a
motoTovänvozÍcBa

Rokvýrobvmotflrovéhovazidta Vtes&tfdypodiel

Druh

Továrenslcá značka
motorovéboTOZiďa

RokvýrobymotorovéhovozktJa Vlastníckypodiel

Dfuh

Továrenskáznačka
motorovéhovozkJte

RokvýrobymotoFovéhovosdla Vlastnídypoďel

V prfpade, že nepostačuje rozsah tejto prflohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohfadnite v Čtelovaní strán.

Hmmunmnmumi cetkovsf^Mr>*r*t n ** A- oc'-í-



tntemé poradové fiísto verejného
funkcionára (vyphf prísluSnýotgán)

Majetkové pomery: \/ vereyiého funlaáonára manžeIa/maréeUcy neplnoletéhodieťaťa

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

DIuh Olb<L^ot^^ T Ot> t E-l- v STO LO CĽ^ O &T-

VtesNdtypoďeI 1 O O %

Dnrfi

VIasfrtfckypodief

Dryh

Vtastnfctypodid

Otuh

Vlastníckypoďe)

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

Dnjh

Dátum
Výškapodietuvzniku

Dfuh

Dgtum
Výäka podieluvznŕku

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

BnnBnnninmrnMHfflnunfflini c ^ ^e'>m>T>*ir\ 4n
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Intemé poradové Ssto vefEjného
fúnkdonára (vyplnf prislušný ofgán)

Majettové pomery: \/ vereyrôho funkdonára marôela/ffianíelky nepinotetého diefaťa

5. Užtvanie nehnuteFncj veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[01.7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

Katastráine
.Vr f

uzeoHe

ôtstoLV

Rokzačatía Spôsofa
užtvaróa uítvania

6. Uživanie hnuteFnej veci vo vlastníctve inej fyzfckej osoby alebo inej právnickej osoby
[él. 7 ods. 4 ptsm. ť) ústavného zákona]

Druh

Tpvátenská znaäta
mtícrovéhovoziďa

Rok t^roby motofového voziďg

7. Prijaté dary atebo iné výhody [Čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona]

Popts

Dátum prijatia

Popfe

Dátum pnjatia

V prfpade, že nepostačuje rozsah tejto prflohy, priložte ďalšf rovnaký list Túto skutočnosť zohfadnŕte v číslovanf strán.

> N11numinun. m in MII ffllU celtovy/l^ 2Gk.ma.m r\ <*'>



s

F

Itiemé ponKhné fifsto VBn|ntto
funkdonáratvypirTfpíísiuSnýofgán)

0) Majetkové pomery verefného funkcionára, maníela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním íijú v domácnosti [01.7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

M^etkovépomCTr. v vere^éhohťikdaróra l/ manÍGfertmnftBty nepémtetéhodieTafa

Ttdpred Meno
mertom

Trtulza
Priezvísto

meflom

Ad^ troa^ pob)^ (to A hto o imnfafahnanato aWw nqibiotoló ďefa)

ufea äfefo

obec PSČ

aát SR CR m?

1, VlastnÍctvo nehnuteľnej veci [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zókona]

Omh

Katastrďne
teemfe

ČfstoLV VtastnkAypodie!

Druh

Katastrálne
ÚZBfllte

CfstoLV Vlastnfetypodfet

Oruh

Katesträne
taefflfe

6fäoLV VIastnickypodití

V pripade, že nepostaéuje rozsah tejto prilohy, priložte tfaläí rovnaký list. Tóto skutočnosť zohľadnlte v císlovanl strán.

iBBUBHiu>faninni Bflnnm>B><n ^ 2(2ffllkmv(* ^-



1

tnfeméporadovéCfsfovenEytéhoT^

ftmktíooéra (vyplnfpn'siuSnýorgón)

D) Majetkové pomery verejného tunkctonára, manžela/maníelky a neplnoletých detí, ktoré
s riím ŽIJä v domÄcnosti [čl. 7 ods. 1 pfem. e) ústavného zákona]

Mqetfcovépomery: \/ venŕiéhoftmkckmfira t/ manžetaAnanŽBfky nephctetéhotfefafa

Titulpred Meno
menoro

Tttulza
Priezvísko

menom

Ailim bvaiého pcbg^ (Ba ak hte o mmfetahnadSBtei ahbo i^ibifltett ďrói)

ifca čfsto

obec PSČ

Stät SR ČR ^

1. Vlastníctvo nohnuteFnej veci [cl. 7 ods. 4 pfem, a) ústavného zákona]

Dnih

Kataaträtne
teanie

čfstoLV Vlastnlckypodfel

ŕ

Ordi

Katsstótne
územfe

Čfefol.V Vlastnfckypoďfel

ď"

Dmh

Katasträtoe
územie

ČIstoLV Vteslnňäypoďri

V prfpade, že nepostaéuje rozsah tejto prilohy, prilozte tfatéí rovnaky list. Túto skutofcnosť zohfadnite v číslovani strán.

[BmBiniBUBnaBnffli8KHBBii>aMBK<n retknvv/\°[ ^'



htemépo>ad(w6ífatdw^néto
lunkdnrin (^iitfprfiaáníofgán)

Ď) Majetkové pomeiy verejného hinteionára, manžela/manželky a nepJnoletých detí, ktoró
s ním ŽIJú v domácnosti [él. 7 ods. 1 pfem. e) úrtavného zákona]

U^Bftcrópomfliy w^wfan(n*rtm V/ maftíatahnntdt? ncphcmoďBtafa
f-

Titípred MBBOiwnam

Tu?"Prfuróto meftost

A^ttv^p<)bytu^aktAtítwiietotean^^n^ritótfW<)

ufca fitóo

obec PSČ

ittt SR ČR hý

1. Vlastnlctvo nehnuteFncj vetí (tí. 7 ods. 4 pfom, a) ústavného lákona]

Dmb

RitBrttoB
danfe

étstoLV V>a$tnh*yp<xSe(
*

<ľ

Dnih

Kaktíkáliu.
ÚCTBfe

ČUolV Vród^poitBl

QnA

KateAófriB
uzCTiJe

ČfstoLV Vtesíníckypoďel

V prJpada, äť nepostaíulc ro^sah tfijto prilohy, prtíoíte ďa(5í rovnaký tíst Tuto skutoínosť aohTfidnfta v étslovani atran.
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>

totemé poradovéästo mB^tto
ftrtdEnteifryptípriduínýäigňn)

Maiefcmépomsry: Wtjn6h&lunt6äQDéľa nMriMdmártM> \/n(yhotetétodBfafa
1

3. Vtartnictvo majetkovébo práva atobo IrwJ majetkovej hodnoty (ä. 7 ods. 4 pism. c) ústavného zákona]

tttí*

WsaWdtypo(M

Bub

Vt.wW(*ypôdtí
fT/

Bn*

Vbstíckypoďel

Oruh

Vb8tnWypwy ^

< '..
..r

4. Existencia záväzku (ä. 7 ods. 4 pism. d) ústavného zákona]

OnA

Oďum
nfdu V^äcapodfekj

ŕ

Dnih

Oátum
VySkapodietuyzhltu

V pripadc, Ž> nepftstafiu)& rozaah t^to pTBathy, pritožte tfatSI romaký Cst, Tuto stiutoénosťjeohradiuto v ífelovani ctrán.

cefiu^NRAB3.0_12 *" .2^ @3WG .



Intemé poradové čísto verejného
fúnkctonára (vyplnf prfsluSný orgän)

Prflohy
/

^O^ \ ^ ľíC><5^  2-J ^T O V -^ ^ ^ ^ ^ ^ A kŕ
r

z ^'ií\'ín\o^ ^o

Výhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
VIastnoruCnýpodpis

Oátum ^^ OÄ 20-2-ŕ|

Mfesto ľ O ^ ^. oc'

Zámamy prfsluiného orgánu Podpis a odBaCok peäatky prfsluSného orgánu
r ...> <. UfT'Fn*- iu*B^n. *>. dť nrimmnuiľ Mm^r-

Obecný úrad PoproČDátum poštovej 20peäatky Ddtum:>
^..o^miDátumprijatia 1 /i ^ 20 t 1oznámenia Cialo sásMHtM: ČisÍo spisu:*

^w/w ^sy^n/m^
Verejn? funkcfonár pritoSI kópiu daftového priznania
atefao potvrdenia o prijme (ôl. 7 ods. 2 ústavného zákona) Xáno Prik^iy: Í^iwviffe:níe

NRAB3.0 14 celkový8fra"a2-& p^a.c



ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ*.
/

z príjmov fyzíckej osoby zo závislej Cumosti za zdaňovacie obdobie
>_

ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE (ROK) 2020

podfa zákona 6. 595/2003 Z.z. o dani z prfjmov v znenf neskorSfch predpisov (ďalej len "zákon")

Meno a priezvisko zamestnanca: Iveta KOMOROVÄ Rodné Ďíslo:

Adresa trvalého pobytu: PSČ: 04424

I.íasť (v eurách)
ŕ.

Ohm rótíOTarých a vyplatených zdanlteftiých piUmov zo záv'etej činnosti (§ 5 zákona) 20 zdrqjov
na území SR.vyplatenych vSôtkými zamestnávateTmi , ktorf sú platŕtefmi dane, okrem prijmov z 29373,2701 ktorých sa daft vyberä zráíkou podla § 43 zákona,

01 a - z toho úhm plynuccfi prijmov na základe dohôd o präcach vykonávaných mimo pracovného pomeiu 0,00

Uhm povinného pdstného (§ 5 ods. 8 zákona), 3881,82
02 - z toho úhm Oža- soäálne poistenie (zabezpečenie) 2 706,93

poistného na 02b - zdravotné poistenie 1 174,89

03 ZáMaddane(r.oi - r. 02) 25491,45
04a nadaňovnlka 2 917.98

Zníženie04 04b na maníelku (manžela) 0,00
záktadudane D4c nazaplatené p^fspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 0,00

podFa §11 zákona na preukázateFné zaplatené úhrady04d na daňovníka 0,00
f

súvisiaces kúpefnou starosffivosťou na manželku ť manžela) 0.00

Spolu r.04a až r.04d (pri vzniku nároku na zamestnanecku prémiu sa uvádza 0) 2 917,98

05 ZdanlteTná mzda (r.o3- r.04) 22 573,47

06 Daň (§l5zákona) 4 288.96

07 Zämestnanecká prémla 0,00

08 Suma zamesfnaneckej prémte resprávne vyplatenej zamestnávaterom (§ 40 zákona)

272.6409 htárok na daňový bonus' § 33 zákona) v úhrne na vSetky vyživované deti
10 Daňový bonus ( § 33 zákona; priznaný a vyplatený všetkymi zamestnévatermi, ktorí sú ptatiteftni dar 272,64

na vSetky vyäivované datí

11 Daňovýbonus ( §33zákonai navyplatoniezamestnancov]povykonaníroônéhozú6tovania (r.9-r-10 0.00

12 Daftovýbonus ( §33zákona) navyplatoriieznSenýodaň(r.n - r.6)>0 0,00

13 Daňový bonus ( § 33 z.ákona; na vyfaratie od zamestnanca po vykonani roéného zúčtovania (r.& - r.10 0,00

14 Dart znižená o daňový bonus (§ 33 zákona ) (r.6 - r-9 > O) 4 016,32

15 Nárok na daňový bonus na zaplatoné úroky (§ 33a zákona) 0,00

16 Daňový bonus nä zaplatoné úroky (§33azákona) navyplatenfeznfiŕenýodaňzníženúodaňový 0,00
bonus (S 33 zákonal (r-15-r.U >0)

17 Daň znBená o daňový bonus '§ 33 zákona) a o daňový bonus na zaptatené úroky (§ 33a zákona) 4 016,32
(r.U-r.15 >0)

Uhmpreddavkovnadaň ( §35zákona>,zTazenýGhvSetkýmizamestnávateftni, tóorfsúplatitermidan 4004,7118
fneupTavenv odaňovv bonus f533zákona)

19 frtodoplatok dane- neupravepí (r. 06 - r. 18> 0) 284,25

20 Prepfatok dane- neupravený (r. 06 - r. 18 < Q) 0,00

Daň na úhradu (r.06-r.09-r.15+r.10+r.12+r.16-r.18+r.08) >0 + 284,25
21 Daňový preplatok (r.06-r.09-r.15+r.10+r.12+r.16-r.18+r.08) <0 0,00

vyberie odzamestnancasumu(r,19-Tl5-r.11-r.07+r.08+r.13-r.20) >0 284,2522 ZamestnávateF
vyptetf zamestnanoovi sumu (r.19-r15-f.11-r.07+r.08+r.13-r.20) <0 0.00

ď

Údaje o zamestnávatoFovi, ktorý je platiteFom dane, ktorý toto ročné zúétovante vykonal:

DtČ:20207461890bchodnémeno/názovaadnBsazamestnávateTa OBEC POPROč, Skolska čfslo 2, Poproč 04424

Pavliäjnová M. 25.2.2021 055/4664416

Vypracova) Dňa Telefónneéfsto

Poznámka: TlaifvoslúžJprezamestnancaajakodokladna úfely§39ods.6zíkona. Podpis a odtačok peĎatky zamestnävatefa,
MF/016579/20 20-721 ktorýjeplaftefomdane


