
I Fomulár vypĺňajte čitateľne paličkovým  plsmom, tmavomodnb alebo čiemym prepisovacĺm perom podľa vzoru. Text nesmie presahovať predtlačený
rámik.
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Oznámenie funkciĺ, zamestnaní, činnostĺ a majetkových pomerov veľejného funkcionáľa
podl'a ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií yerejných funkcionárov v zneni' neskoršĺch  predpisov (ďalej len „ústavný zákon")

zarok:   2   0  `Z~  Z-

Pri ujatí sa výkonu
verejnej funkcie

K3oapm     20Ľ3

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

lntemé poradové čislo verejného
funkcionára (vyplni príslušný orgán)

#teu|opmred                                                                            Meno  p  F)   V  O   L

Priezvisko   ]  o  i+  k  u  €Ä                                                                                      :teu:oZ:

Rodnétisto    Gtoq   t3    6z-Ť|

Adresa trvalého pobytu

ulica

obec   Lé  h  (o    u  c,Q,

štát       /sR                ČR       iný

e,.    oqog+8\+q1

e_mail   ` 0   h   q_±_e,  '    ľ  Q __Ľ___Ľ__! `cL.`   \   .   C,toh

čis,o  3  a   G

psČ  q  / 9  r
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I
8) Vykonávaná verejná funkcia

lntemé poradové čislo verejného
funkcionáľa (vyplní prislušný orgán)

I

*í   pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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I lntemé poradové čislo verejného
funkdonára (vyplnĺ prislušný oľgán)

8) Vykonávaná Verejná funkcia   (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

I

*1   pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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I
lntemé poradové čislo verejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušný oľgán)

8) Vykonávaná Veľejná funkcia   (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

I
Verejná funkcja, za ktorú sa oznámenie podáva

(čl. 2 ods.  1  ústavného zákona)

z) člen Radyprevysielanieareďansmisiu          -

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvĺ

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi'

člen Regulačnej rady

zb) predseda Úradu pre regiiláciu elektronických
komunikáciĺ a poštových služieb

podpľedseda Úradu pre reguláciu elektronických
kcmunikácii a poštových služieb

predseda Dopravného úradu

podpredseda Dopravného úradu

Dátum iijatia sa
výkonu verejnej fiinkcie

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

(vyplní prislušný orgán)  *1

20

20

20

20

zc) štatutámy orgán alebo člen štatutárneho orgánu

právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právpická osoba
so stopercentnou majetkovou účast'ou štátu

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu

právnickej osoby, ktoľého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo

právnická osoba so stopercentnou majetkovou
účasťou štátu

Názov právnickei. osoby

20

20

zd) riadfteľ štátneho podniku

člen dozomej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovuje štát

likvidátor (v pripade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

*1    pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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I
lntemé poradové čislo verejného
funkcionáľa (vyplní príslušný orgán)

8) Vykonávaná verejná funkcia  (pokľačovanie z predchádzajúcej strany)

I
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva                                              Dátum ujatia sa Predpokladaný dá"m skončenia

(čl. 2 ods.1  ústavného zákona)                                                                                       výkonu verejnej funkcie                                            výkonu verejnej funkcie(vyplníprislušnýorgán)  *1

ze) generálny riaditeľ Slovenského pozemkovébo fondu 20
námestnĺk generálneh® ri-aditel'a Slovenskéhopozemkovéhofondu 20

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 20

zf) pľezident Finančného riaditeľstva Slovenskej repiibliky 20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa 20

člen správnej rady Ústavu pamäti národa 20

zh) generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky 20

zi) člen štatiitámeho orgánu Exportno-importnej bankySlovenskejrepubliky 20

zj) predseda Úľadu pre dohľad nad zdravotnoustarostlivosťou 20
člen dozomej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnoustarostlivosťoii 20

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 20

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 20

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky 20

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 20

zm) riaditeľ Vojenského §pravodajstva 20
*1   pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpi§u
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I lntemé poradové čislo verejného
funkcionáľa (vyplní príslušný orgán)

8) Vykonávaná veľejná funkcia   (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

I
Verejná ftinkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

(čl. 2 ods.  1  ústavného zákona)

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie Náľodn-ej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

(vyplní prislušný orgán)  "

20

20

20

20

20

zo) generálny tajomník služobného úradu Ústredného orgánu
štátnej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

20

zp) verejný funkcionár, ktorý nie je iivedený v písmenách a) až zo),
ak tak ustanovĺ zákon

Názov verejnej funkcie

20

*1   pok.\a\` \akÝ dátum vyp\Wa z osob.\\ného práNT\eho pľedp'\su
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I
lntemé poradové čislo verejného
fiinkcionáľa (vyplní príslušný orgán)

C)  Udaje oznámenia

V zmysle čl. 7 Ústavného zákona svoji'm podpisom osvedčujem, že

I

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť
označenú v Ústave Slovenskej republilq/ alebo osobitnom zákone za nezlučitel'nú (č]. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Záľoveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sídlo:  ulica

obec

SR                   ČR        iný

Funkcia

Spôsob skončenia
výkonu

čislo

PSC

#t:Tuskončen]a                                  2   0

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnanĺ alebo činnostĺ podl'a č]. 5 ods,1 až 3 ústavného
zákona, keďže

a)ĽesYŽ;°nsá\:::nfsukneí%óuzba\#;Satnzaánk:naoť,'nn°Stĺ.kt°résúnezlučiteľnésfunkciouverejnéhofunkcionárapodľa

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len 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 podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze.

Spíňam                 /áno                    me                          Pret°žeešteneup'ynu'°30dnĺodvymenovaniadoverejnejfunkc,e

pretože uŽ nevykonávam verejnú funkciu

V pľípade, že nepostačuje ľozsah tejto prilohy, priložte d'alší rovnalq7 list. Túto skutočnost' zohl'adnite v číslovaní strán.
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I
lntemé poradové čislo verejného
funkcionára (vyplní prislušný oľgán)

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

I

Zamestnávatel'

Názov

Sídlo: ulica

obec

Štát                 SR                  ČR        iný

čislo

Som dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej funkcie podl'a Zákonníka práce

psČ

ano                me

4, vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú činnosť [čl, 5 ods. 2 a čl. 7 ods, 1  písm. b) ústavného zákona)

Podnikateľský subjekt

Názov

Sídlo:  ulica

obec

štá'                   sR                    ČR         iný

Funkcia

číslo

psČ

V pľipade, že nepostačuje ľozsah tejto prílohy, pľiložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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I
lntemé poradové číslo verejného
funkcionáľa (vyplní prislušný orgán)

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

a) v štátnom orgáne                    b) v orgáne územnej samosprávy

Štátny oľgán / spoločnosť / pľávnická osoba

NázovíAUO\     qi€írftLt7    A`

sídio:uiica ?  e,  (   í  h  Y  t   € L  L  q`

obec   P   \   € {'  T er L/ Ĺl

štát      /sR             ČR      iný

c) v orgáne právnickej osoby
vykonávajúcej podnikateľskú činnost'

gáktäTuíj:ant,ŕc:ea    Z,q     o  g    2  0  4   q

Furkda     (L,eLJ      `boL,o  Ľ,LJC;C9        eÁ:b|

:nuén#2i%,ebo   Z,,',    ftb  ĹJ G,

d) v orgáne inej právnickej o§oby

čis,o     .(   o

psČ

6. v predchádzajúcom kalendárnom ľoku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods.1 písm. d) ústavného zákona]

a) prĺjmyzvýkonufunkcie verejné.hofunkcionára,            (zdaniteľný príjem v€)                           (t  /    +  Ý
za ktorú podávam toto oznámenie

b) prĺjmy z výkonu iných funkcií, zamestnanĺ alebo           (zdanitel'ný prĺjem v€)                                                      Č7
činnostĺ, v ktorých vykonávani' som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v pľílohe kópiu podaného daňového
prjznania k daní z pľíjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoľé som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V pľípade, že nepostačuje ľozsah tejto pľílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovani strán.
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I lntemé poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní prĺslušný oľgán)

D)  Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a nep]noletých detĺ, ktoré

I

s nĺm žijú v dqmácnosti [čl.-7 ods.1  písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: /  verejného funkdonára                             manžela/manželky                                   neplnoletého dieťaťa

Tltul predmenom Menopquo   L

priezvi§ko   7 0  t+Au e' }                                                                                  :teu|oZ:

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

ulica č.'sto    q   9    G

obec   bÁiTLoucg                                                                                     psčq/  qr

štát SR ČR iný

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

Dľuh   Ľ   ob  ĺ    4/  A/ť     J  0  ŕ/

ka:ams,t:álne Ĺ  Á`  T   L  o  u  c,Gr

äNSŇMN   S  Z,|r  /  Gq          -h                                     W::::::::::::ĺ!|

Dľuh

Katastrálne
územie

Či§lo LV                                                                                                                                                                                        Mastnicky podiel

D"h

Katastrálne
územie

Čislo LV                                                                                                                                                                                            Vlastnicky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto pľílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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I lntemé poradové čislo verejného
funkcionáľa (vyplní prislušný orgán)

I
Majetkovépomev           /`vereinéhofunkcionára                      manžela/manželw                    neplnoletéhodieťaťa

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

-
Dmhodo@Ĺ;é       Uč>ZLáLO

:o.v,:rmsnvsáá.zvn.azľdk,ä      T o |  c,  rA-      A t\  C,  (  J

Rokvýmbymotoľovéhovozidla     z,  o    o   q                                                                                    Vlastnícwpodiel    //   /

(
Druh   U(    J`  I  A(  LJ       U  4V4TLÁ{

:°ovt:rre#%kháozvnäk,á      o d    oa  U  e'      U 0  G  \ Jb  L °

T+.^:..F.-...r`::;.-``:-.:=.-š`L`--.   7.O   J-O                                                                              `.----`;: --+`.-------€-`       /?

Druh

Továľenská značka
motorového vozidla

Rok výľoby motorového vozidla                                                                                                                                                 Vlastnicky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok \ýnoby motorového vozidla                                                                                                                                          Vlastnícky poďel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výľoby motorového vozidla                                                                                                                                                  Vlastnícky podiel

V pľípade, že nepostačuje ľozsah tejto pľilohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní stľán.
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I
lntemé poradové číslo verejného
funktionára (vyplní príslušný orgán)

I
Majetkové pomery:                       verejného fiinkcionára                        manžela/manželky                      neplnoletého dieťaťa

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

Druh                                                                                                                                                                                                                    Vlastnicky podiel

Druh                                                                                                                                                                                                                  Vlastnĺcky podiel

Druh                                                                                                                                                                                                               Vlastnícky podiel

Druh                                                                                                                                                                                                                       Vlastni'cky podiel

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

Druh

ĽántľkT                                                                                                                                                                                                             Výška podieiu

Druh

%ántľkT                                                                                                                                                                                                                 Výška podieiu

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto pľílohy, pľiložte ďalší ľovnaký list. Túto skutočnost] zohľadnite v číslovaní stľán.
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I lntemé poradové čislo verejného
funkcionára (vyplní prislušný oľgán)

I
Majetkové pomery:                        veľejného fiinkcionára                        manžela/manželky                      neplnoletého dieťaťa

5. Užívanie nehnutel'néj Jeci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej pľávnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

Katastrálne
územie

Čislo LV

Rok začatia
uživania

6. Užívanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej pľávnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výľoby motorového vozidla

7. Pľijaté daľy alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1  písm. f) ústavného zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V pľípade, že nepostačuje ľozsah tejto pľílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní stľán.
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I lntemé poradové čislo verejného
funkcionáľa (vyplni prislušný orgán)

I

Pnlohy

ď0o-ud     Lú`iĺ'Tou4UI  Er   qĽt'bjAVLcw     LÔ-j)44j~

UQ   L    L,O  Z,L

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

""R",u"  Fm#"12oLJ   é±ž

Záznamy príslušného oľgánu

Dátum poštovej

pečiatky

Dátum prijatia
oznámenia

Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania
alebo potvľdenia o prlime (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

ano                      nle

Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

ú O`'J i7
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