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•
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

podľa ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcii verejných funkcionárov v zneni neskorších predpisov (ďalej len .ústavný zákon")

za rok: 2 O t 1 

X K 30. aprflu 2 O 1.. 2. Interné poradové člslo verejného
funkcionára (vyplni prfsluAný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

:: \J " J r , Meno ~ o l! I c

PfIeZVIekO {l H t () 11 I e. TJtulza
menom

_ .' _ .... __ .' .~ --J

AdreA tmI6hO pobytu
._ I

UICa "p O VO l> IVO VtJ

obec Z~' it D ~ ~ k J:} I V e ~~ 
člslo z z.o / 2(1

Pst

štát X SR ČR Iný
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• Intemé poradové člslo verejného
funkcionára (vyplnI pňslU§n~ orgán)

S) Vykonávaná verejná funkcia

Verejné funkcia. za ktoro sa oznámenie podáva Dátum ujalia sa --7(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(vyplni prlsluin9 orgén)

a) prezident SIOVenakej republiky 70
b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky /20
c) člen VIédY Slovenskej republiky / 20

d) vedt1c1 0SIrednéh0 orgánu 5télnej sprévy, ktorý nie je 20členom vlády Slovenskej republiky

Názov ústredného orgánu ttálnej správy

e) sudca ústavného súdu Slovenskej republiky / 20

f) predseda NajvyHieho súdu Slovenskej republiky / 20
podpredseda NajvyUleho 8IlW Slovenskej republiky 20

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky / 20

••geno~h1y""'-jl8JlUblky / 20
~ prok.urétor 20

l) verejný ochrarn;a práv 20
komisár pre ded 20
komisá' pre osoby so tn9m posIlhnutlm 20

j) predseda" -"Lo kontrolného úradu; 20
podp NajvyHleho kontrolného úradu

20gm republlky

ylmy tajomnlk 20i/ l) ---- ozbnljanjoh SH SIOWeOaI<Si 20republiky

ol pokIaľ taky dátum vypl9Va z osobitného právneho predpisu
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• Intemé poradové člslo verejného
funkcionára (vyplni príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

•
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skoneenia

(čl, 2 ods, 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(vyplni prlslušný orgán) .1

m) riaditer Slovenskej informačnej služby 20

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

X o) starosta obce 2.3 11 ~O 1 f fo 202.t. 

p) primétor mesta 20

q) poslanec mestského zastupíterstva 20
poslanec zastuplterstva mestskej časti 20v Blatislave alebo v Košiciach

r) predseda vyššieho územného celku 20

s) poslanec zastup~erstva vyMieho územného celku 20

t) rektor verejnej vysokej školy 20

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov 20

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 20

v) generélny riaditel Rozhlasu a tetevlzie Slovenska 20

člen Rady Rozhlasu a televlzle Slovenska 20

w) generálny riaditef Sociálnej poisťovne 20

(lien dozornej rady Sociálnej poisťovne 20

x) Atatutámy orgán alebo člen štatutárneho orgánu 20\l§eobecnej zdravotnej poisťovne

člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 20

y) generálny riaditel' Tlačovej agentúry Slovenskej 20
republiky

člen sprävnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej 20
republiky

-1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

•
Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva

(čl. 2 ods. 1 ústavného zékona)

z) člen Rady pre vysielanie a retr3nsmisiu

riadHef Kancelárie Rady pre vysielanie aretransmisiu

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi

člen Regulačnej rady

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácii a ~tových služieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácii a poštových služieb

predseda Dopravného úradu

podpredseda Dopravného úradu

ze) štatutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účast'ou štátu

člen kontrolného orgánu alebo dozomáho orgánu
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo aleb
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát aleb
právnická osoba so stopercentnou majetko u
účasfou štátu

Názov právnickej osoby

člen dozor rady štátneho podniku, ktorého
do funk' tanovuje štát

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

(vyplni prlslušný orgán)

2 O

2 O

20 

20 

2 O

20 

20 

20 

20 

20 

2 O

20 

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplni príslušný orgán)

8) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

II

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa p"_äm~;/(čl. 2 ods. 1 t'JStaVnéhOzákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(vyplnI prlslušný orgá *1

ze) generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu O
námestník generálneho riaditefa Slovenského

20 pozemkového fondu

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 O

lf) prezident Finančného riaditerstva Slovenskej republiky / 20 

19) predseda správnej rady ústavu pamäti národa 20 
člen správnej rady ÚStavu pamäti národa 20 

zh) generálny riaditer Železnic Slovenskej republikY / 20 

Zl) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky / 20 Slovenskej republiky

2j),_o-"",dohrad nad~ 20 starostlivosfou

člen dozomej rady Úradu pre dohrad nad ravotnou 20 starosUívosrou

zk) ,- Rady "'Z"""d"'" 20 

20 člen Rady pre . zodpovednosť
/'

~ného>boru -skel_., 20 

oIlcaJného zboru Slovenskej republiky 20 

V zm) riaditel' Vojenského spravodajstva 20 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplni prlslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie

(vyplni prIslušný

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

ved(lci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 2 O
ved(lcj Kancelárie verejného ochrancu práv 20 

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 2 O
vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 20 

zo) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu
štátnej správy 2 O

Názov ústredného orgánu ätátnej správy

20 

·1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• Intemé poradové číslo verejného
funkcionára (vyplni prlslušný orgán) •

C) Údaje oznámenia
V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

1. ku d~u u~ta~ovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť
oznacenu 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.)

SIdIo: ulica ~ čislo

Privnlckí alebo fyzická osoba

Názov

obec PSČ

SR ČR iný

Funkcia

spôsob skončenia
V9k0nu

Dátum skončenia
výkonu 20

2. ku dňu podania tohto oznámenia splňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

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
dozomého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze.

pretože už nevykonávam verejnú funkciu

pretože ešte neuplynulo 30 dni od vymenovania do verejnej funkcie
Sp(ňam X áno nie

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prUohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovani strán.
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• Interné poradové člslo verejného
funkcionára (vyplní pr!slušný orgán) •

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b} ústavného zákona1

Sidlo: ulica číslo

Zamestnávater

Názov

obec PSČ

štát SR

Som dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej funkcie pocta lákonnlka práce áno nie

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

Podnikatel'ský subjekt

Názov

Srdie: ulica

obec

štát SR

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prllohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v tialovani strán.
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• •

..

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

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 účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prípade,že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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_Interné poradové člsro verejného
funkcionára (vyplní prlslu~ný orgán) •

. O) 'MáJetkové pomery- v~rejnéhO funkcionára;. m~nžela/manželky- a neplnoletých deti" ktoré .
- ' .. '$ nlm žijú y,domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm, e). ústavného záko"a], '.. . , .~ .~ ," '. ' -. . - . .. •.. . . . .

.Ó, ,.; 

-, ~ '. '1 •.· "Iastnfctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm, a) ústavného zákona]
'" -

Vlastnlcky podíel

r , '

Vp':!padl!,.fe pepostatuje rozsah tejto prflóhy, priloite d'all! rovnaký list. Túto sk4točnosf zohľadnito v ~i8lovan,l.trén;. .' ., .. ~.

.<',
":" - :
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II

D) Majetkov' pomery verejného funkcionára, manžela/manlelky a neplnolatých deti, ktoré
8 nim IIJú v domácnosti (čl. 7 ods. 1 pism. a) ústavného zákona]

~pamery: verejnéhofunkdonéra X rnan2eIaImanteIky nePInOIetéhO dlerafa

ltipnld
MenoI'IIIftCIYI

-- ..

PIteZVISIrD lltulza
menom

AdrII8 tmI6hOpobytu (Iba Ik Ide o manitIaImanIeIk Ilebo neplnoleté dlet'.)
, , --ub P ti IIC)IVOVIj ČISIO

{ r 
obec 211 H (l t. e t it V~~ POO

ifét ,ySR ČR iIW

1. Vlaatnictvo nahnutefn8Jveci [čl. 7 ods. 4 pism. a) ústavného zékona]

·KaIaItreIe ( I
lamIe- ZJt II O~.g t"'l « e r
etstoLV t t 3 ~ Vlastnlcky podiel 1/,

VIaa1nlcky podiel

Vlaatnlcky POCIeI

V prfpada, le neposta6uJe rozeah tejto prflohy, prIloIte d'alir rovnaký lIat. Túto akutcKnost' zohradnIte v e18lovanl strán.
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Interné poradové čfsló V8AIjnéhO ,
. fWIkGiOn6ra (vyplnI prIsluiný orgán)

. I

neplnolaWlo dlafafa

2. Vlastnfctvo hnutarnej veci (al. 7 ods. 4 plam. b) íast8vného zákonal

/
/

;./
///

;/" Vlastnlcky podiel

Rok ~ moIorového VOZIdla Vlastnlcky podiel

/

Druh

TCMlnlneká znaaka
rnOIXlnJVéhO WZIdIa

Rok VjJObY IIIOIDrOWhO YOElCIa Vlastnlcky podiel

/
. Druh L li

.F_ wzldla~-- Vlastnlcky podiel

v PIiPade, ia nepo8tKuje rozsah tejto prflohy, priloite d'allf rovnaký list. Túto skutočnosť zohFadnite v ~laloYanl atr6n.
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• Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplni príslušný orgán) •

Maje1kové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dleťafa

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

Druh /Vlastnfcky podiel

/
Druh Ä_

7
Druh / Vlastnlcky podiel

'--:
~

Vlastnlcky podiel

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

DlItum
vzniku 2..01"}- V~ka podielu 1/1

\:vznIku výška podielu

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d'alš! rovnaký list. Túto skutočnosf zohradnite v číslovaní strán.
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• •Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplni pri slušný orgán)

Majetkové pomery: X verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého diefara

5. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV

6. Užfvanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

r ' Druh , .r o ! IV e. Ii o í O e. O v (;:- VOz.../~LO 

Továrenská značka
motorového vozidla v O (_ V () 

Rok výro'rJy motorového vozidla Z O "'7

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

I~
Dátum prtjatia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v Gíslovanístrán.
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• Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplni príslušný organ) •

Majetkové pomery: verejného funkcionára X manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

5. Užfvanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

KataSlréJne ( I
územie Z~H"ť.stlf VG.J'

ČlsloLV 'l S 
Rok začatia
užlvania

6. Užrvanle hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

Továrenská značka
motorového vozidla

( ~
Druh I J o 1, IV É H o To .e. o ti (:; V O ~ I b t: O

Rok výroby motorového vozidla t o ! '7

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

\:-
-.

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďaläí rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovan( strán.
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• Interné poradové člslo verejného
funkcionára (vyplni prlslušný orgán)

Prílohy
J •••••

Z'" l.. TO Vil tV1 e 

)lyhlasujem, že vietky údaje v tomto oznámeni sú pravdivé.
Vlastnoručný podpis

20tt_Dátum L 7- 

Miesto

Záznamy prfslutného org6nu PodpiS~ odtla~Pť~~~~áI\lfES

HLAVNÁ 29
900 65 ZAHORSI<Á VES

DA':um. 2 7 -11'1- 2022
Dátum poštovej
pečiatky

Dátum prijatia
oznámenia

20 

20 
dl'" ',"1 ŕo1=, " •. '", "pVerejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania

alabo potvrdenia o príjme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona) áno nie
.,. '"
'1II01!; ,
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