OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ
A MAJETKOVÝCH POMEROV
VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA MESTA SVIT
podľa Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

- do 30 dní odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie *
- do 31. marca kalendárneho roka .................. za kalendárny rok .................. *

I. oddiel
Údaje o

verejnom funkcionárovi 1)

Priezvisko

Meno

Trvalý pobyt:
Ulica a číslo

Titul

Názov obce

PSČ

Verejná funkcia, na základe ktorej je oznámenie podávané (ďalej len „funkcia“)

II. oddiel
Spĺňanie podmienok nezlučiteľnosti
Poslanec nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca MsZ podľa
Ústavy SR a
zákona o
obecnom zriadení, t.j. nesmie byť vo funkcii primátora, zamestnancom mesta Svit,
štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriedenej mestom Svit, vo funkcii podľa
osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z.z. o
prokurátoroch a
právnych čakateľoch prokuratúry); ak by
poslanec takúto funkciu, zamestnanie vykonával musí ju do 30 dní od zloženia poslaneckého sľubu skončiť alebo
vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
Primátor nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a
činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s
funkciou primátora podľa
Ústavy SR a
zákona o
obecnom zriadení, t.j. nesmie byť vo funkcii poslanca MsZ, zamestnancom mesta Svit,
štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriedenej mestom Svit, predsedom
samosprávneho kraja, vedúcim zamestnancom orgánu štátnej správy, vo funkcii podľa osobitného zákona (napr. zákon
č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry); ak by primátor takúto funkciu, zamestnanie
vykonával musí ju do 30 dní od zloženia sľubu skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k
jej skončeniu.

Funkcie, zamestnania a

činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s

vykonávam / nevykonávam *
_____________________________________
*
nehodiace sa prečiarknite

funkciou
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III. oddiel
Zamestnania
Uviesť aké zamestnania vykonávate v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo aké podnikateľské činnosti vykonávate
popri výkone funkcie

Zamestnanie

P. č.

IV. oddiel
Funkcie
Uviesť aké funkcie v
štátnych orgánoch, v
orgánoch územnej samosprávy, v
orgánoch právnických osôb
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť alebo v orgánoch iných právnických osôb s majetkovou účasťou mesta,
v
ktorých zastupujete mesto 2) alebo v
orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť 3),
vykonávate popri výkone funkcie, tiež uveďte, z

P. č.

ktorých uvádzaných funkcií máte príjem, funkčné alebo iné pôžitky

Orgán

Funkcia

Príjem, funkčné
alebo iné pôžitky
áno / nie

V. oddiel
Príjmy za rok .....................
Uviesť príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z
výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračujete popri výkone funkcie
P. č.

Funkcia, iná funkcia, zamestnanie, činnosť

Príjem v

EUR
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VI. oddiel
Majetkové pomery
a) Majetkové pomery funkcionára
Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná
plocha a
nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž,
budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú
zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.

Popis majetku
P. č.

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov
katastrálneho územia, číslo parcely)

Hnuteľné veci a

majetkové práva a

Podiel

iné majetkové práva

Uvádza sa hnuteľná vec, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Uvádza sa vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35násobok minimálnej mzdy.
Napr. peňažné prostriedky v hotovosti vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk a vkladov
v
bankách so sídlom v
zahraničí v
cudzej mene, zariadenie domácnosti a
iného priestoru určeného na
bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo s
výnimkou
vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list, vkladový certifikát,
depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy
vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy), dopravné prostriedky
(napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový
čln, lietadlo), pohľadávky a
majetkové práva a
iné majetkové hodnoty (napr. právo na vyrovnací podiel alebo
podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie
nehmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu).

P. č.

Druh majetku

Cena v EUR

4
Záväzok
Uviesť existenciu každého záväzku (pod záväzkom sa rozumie účtovný záväzok aj pohľadávka), ktorého predmetom je
peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Výška záväzku
Popis záväzku
P. č.
v EUR
(druh záväzku, rok vzniku záväzku, doba po ktorej záväzok zanikne)

b) Majetkové pomery manžela / manželky
Manžel / manželka 4)
Meno, priezvisko, titul

Trvalý pobyt

Nehnuteľný majetok
Popis majetku
P. č.

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov
katastrálneho územia, číslo parcely)

Hnuteľné veci a
P. č.

majetkové práva a

iné majetkové práva
Druh majetku

Podiel

Cena v EUR
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Záväzok
P. č.

Popis záväzku
(druh záväzku, rok vzniku záväzku, doba po ktorej záväzok zanikne)

Výška záväzku
v EUR

c) Majetkové pomery neplnoletých detí
Neplnoleté deti 5)
P. č.
Meno, priezvisko, titul

Trvalý pobyt

Nehnuteľný majetok
P. č.
dieťaťa

Hnuteľné veci a
P. č.
dieťaťa

Popis majetku, ktorý vlastní príslušné dieťa
(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov
katastrálneho územia, číslo parcely)

majetkové práva a

Podiel

iné majetkové práva
Druh majetku

Cena v
EUR
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Záväzok
P. č.
dieťaťa

Popis záväzku príslušného dieťaťa
(druh záväzku, rok vzniku záväzku, doba po ktorej záväzok zanikne)

Výška záväzku
v EUR

V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom
daňovom priznaní k
dani z
príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na
daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som získal za predchádzajúci kalendárny rok
áno / zašlem dodatočne do 30.4. t.r.* 6)

____________________________________
*
nehodiace sa prečiarknite

Vyhlasujem, že všetky údaje v

tomto oznámení sú pravdivé.

V ................................. dňa ...........................

Podpis verejného funkcionára ....................................................
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Dátum prijatia oznámenia: ..........................................................
Podľa čl. 7 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. v
- spolu s oznámením
a) kópiu daňového priznania k

dani z

platnom znení oznamovateľ priložil

príjmov fyzických osôb za rok ............. :
Áno

-

b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k
rok ............. :
Áno

-

Nie

dani z

príjmov fyzických osôb za

Nie

c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal v
roku ............. :
Áno Nie
termíne do 30. apríla ..................6)
a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok ............. :
-v

Áno

-

b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k
rok ............. :
Áno

-

Nie

dani z

príjmov fyzických osôb za

Nie

c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal v
roku ............. :
Áno Nie

....................................................................

podpis osoby oprávnenej prijímať oznámenia
alebo pečiatka podateľne
Vysvetlivky:
1) Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v
rozsahu titul, meno, priezvisko a
vykonávaná verejná funkcia.
2) Rozumie sa funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze (napr. člen Dozornej rady BP Svit, s.r.o. so sídlom ...).
3) Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení a klubov, združení právnických osôb, nadácií a pod.
4) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky, uvádzaných v
oznámení, sa
verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona). Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľností, hnuteľných vecí,
majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov.
5) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v
oznámení, sa
verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona).
6) Verejný funkcionár je povinný k
písomnému oznámeniu priložiť do 30. apríla príslušného roka potvrdenie o
podanom daňovom priznaní z
príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, ktorý
potvrdzuje sumu získaných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok.
Poznámka:
Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v
jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, (napr. v
nehnuteľnom majetku), verejný funkcionár si ich rozšíri, alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie položky tohto
druhu.
Pokiaľ verejný funkcionár podáva negatívne priznanie v
niektorom bode oznámenia, odporúčame vyplniť
príslušné body slovami : „ nemám“, „nie“, „žiadne“ a pod.

