komlsla na ochranu vereiného záulmu obecného zastuplteřstva obce
Bohdanovce

Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení
podl'a čl. 7 ods.l a čl. 8 ods.S ústavného zákona é.35712004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcfi verejných funkcionárov
v platnom znení,, ďalej len ,, ústavný zákon ..
elektronickými prostriedkami v podmienkach obce Bohdanovce'o

§1

'
(1) V súlade s č1.12b ods.

Predmet úpravy

4

ústavnéhozákona komisia na ochranu verejného záujmu
obecného zastupiteťstva schválila svojím uznesenim č. 1, dňa |6.4.202I, Zásady
o podrobnostiach pri podávarú ozni{mení podťa č1. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektroniclqými

prostriedkami.

(2) Účelom týclrto zásad je určiťpodrobnosti pri podávaní oznámení podl'a

č1. 7

ods. 1 a čl.

8 ods. 5 ústavnéhozákona elektronickými prostriedkami.

§2
Podrobnosti elektronickej komunikácie

(1) Komisia na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteťstva obce Bohdanovce
zverejnila na webovom sídle obce www.bohdanovce-ke.sk v časti

SamosprávaltlaČivá/ Omámenie funkcií, zamestnaní, činrrostía majetkových pomerov
verejného funkcionara vzmysle č1.7 ods.l ústavného zll<ona - príloha č. 1 ústavného
zékona a Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov verejného
funkcionára (po uplynutí 1 roka) v zmysle č1.8 ods.S ústavnóho zákona - príloha č. 2

ústavného zákona.

(2) Verejný funkcionár má možnosťpodať uvedené oznámenia komisii obecného
zastupitelsfva obce aj elektronicky do elektronickej podatelhe prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, alebo osobne do ruk predsedu

komisie, poŠtovou pťepravou ( s označenímobálky ,, neotvárať majetkové priznanie"),
resP. osobne do podatel'ne obce Bohdanovce ( s označením obálky ,,neotvárať _
maj etkové priznanie").
(3) Formulát oznámenia móžete:

-

vyplniť priamo vo Vašom počítači,kde si ho po vyplnení vytlačíte,alebo
vytlačiťa ručne vyplnit', alebo

l
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Ý zžo l 2 34567 8g
mr oB Ř Řs šrŤuúůúvvyXy

l

Vzor
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov verejného funkcionára
podl'a ústavného zákona č.35712004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných íunkcionárov v znení neskoršíchpredpisov (dalej len ,,ústavný zákon")
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A)Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul pred
menOm

Meno
TituI za

priezvisko

menom

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu
ulica

číslo

obec

De^

štát sR

čn iný

lel.

e-mail
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B) Vykonávaná verejná funkcia
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl,2 ods.

1

ústavnéhozákona)

l
^l

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej íunkcie

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
-1
(vyplní príslušný orgán)

a) prezident SIovenskej republiky

2o

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c) člen vlády Slovenskej republiky

20
20

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktoryi nie je

členom vlády Slovenskej republiky

Názov ústredného orgánu štátnej správy

20

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

20
20

f) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

20

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky

20
20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky

špeciálny prokurátor

i) verejný

20
20
2o

ochranca práv

komisár pre deti

komisár pre osoby so zdravotným postihnutim

j) predseda Najvyššieho kontrolnóho úradu

20
20

Slovenskej repubIiky
podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

20

k) štátny tajomník

l)

20

náčelnik Generálneho štábu ozbrojených siI S|ovenskej
republiky

-1

pokia|'taký dátum vyp|ýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové čislo verejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

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 íunkcie
(rryplní príslušnýorgán)

m) riaditel' Slovenskej informačnej služby

20

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska

20

o) starosta obce

20

p) primátor mesta

20

q) pos|anec mestského zastupitelstva

2 0

pos|anec zastupite[stva mestskej časti
v Bratislave alebo v košiciach

r)

2 0

20

predseda vyššieho územnéhocelku

s) poslanec zastupitel'stva vyššieho územnéhocelku

20

t) rektor verejnej vysokej školy

20
20
20

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov

20
20

v) generálny riaditel'Rozhlasu a televízie Slovenska

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

20
20

w) generálny riaditeť Sociálnej poistbvne

člen dozornej rady Sociálnej poisťovne

2o
20

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu

Všeobecnej zdravotnej poistbvne
člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poistbvne

20
20

y) generálny riaditel' T|ačovej agentúry Slovenskej

republiky
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

-1

pokial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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B) Vykonávaná verejná

funkcia

,ií,,Íť;ňi^i'ť,'*ftli'ii|&'.,

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(č1.2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
-1
(vyplní príslušnýorgán)

nýkonu verejnej íunkcie

20
20

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu

riaditeI'Kance|árie

l

Rady pre vysielanie a retransmisiu

20
20
20

za) predseda tJradu pre reguláciu sieťových odvetví
podpredseda tJradu pre reguláciu sieťových odvetví

člen Regulačnej rady

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb

2 0

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštovýah služieb

2 0

predseda Dopravného úradu

2 0

podpredseda Dopravného úradu

2 0

20

zc) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orqánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu plávnickej
bsoby, którého Óo funkcie priamo alebio nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
s0 stopercentnou majetkovou účastbuštátu
člen kontrolného orqánu alebo dozorného oroánu
právnickej osoby, którého do funkcie priamo álebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopercentnou'majetkovou
účastbuštátu

20

Názov právnickej osoby

2o
20
20

zd) riaditel' štátneho podniku
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého
do íunkcie ustanovuje štát

likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

-1 pokial'taký
dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové čislo verejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej íunkcie

(čl, 2 ods. 1 ústavného zákona)

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
-1
(vyplní príslušný orgán)

20
20
20

ze) generálny riaditel' Slovenského pozemkového fondu

námestník generálneho riaditel'a Slovenského
pozemkového fondu
člen Rady Slovenského pozemkového fondu

20

zí) prezident Finančnéhoriadite|'stva Slovenskej repubIiky

20
20

zg) predseda správnej rady Ústavu památi národa

člen správnej rady Ústavu památi národa

zh) generá|ny riadite| ŽeIezníc Slovenske,j republiky

20

zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej
Slovenskej republiky

20

banky

20
20

zj) predseda Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou

starostlivostbu
člen dozornej rady Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou
starostlivosťou

20
20

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednost'

20
20

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

20

zm) riaditel' Vojenského spravodajstva

-l

p9kial'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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sirana

celkový
počet strán

I

lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

Dátum ujatia sa

(čl, 2 ods. 1 ústavného zákona)

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej íunkcie
-1
(vyplní príslušnýorgán)

výkonu verejnej funkcie

20
20
20
20
20

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie tJstavného súdu Slovenskej republiky

20

zo) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu
štátnej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

20

zp) verejný funkcionár, ktoný nie je uvedený v pismenách a) ažzo),
ak tak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcie

-t

pokia|'taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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strana

celkov'ý
počet shán

lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

C)

ÚOale oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osveděujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo
označenúv Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákoňe za neztučiiórnu 1el. 5 ods.2

činnost'

a ods. 3 Ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skoněito alebo
skoněí. (Vyplnit'len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba
Názov

sídlo: ulica

číslo

obec

štát

PsČ

sR

Čn iný

Funkcia
Spósob skončenia
výkonu
Dátum skončenia
výkonu

20

2. ku dňu podania tohto oznámenia spíňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnostípodl'a č1.5 ods. 1až3 úŠtavného
zákona, kedže
a) nevYkonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'nés funkciou verejného funkcionára pod1a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,
b) nePodnikám; to Sa nevzt'ahuje na výkon povolania, ktoré móže vykonávat'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 schódze.

SpÍňam

áno

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie
nie
pretože už nevykonávam

verejnú íunkciu

V PríPade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list, Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.

llllllllll]lllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllNRAB30-07sanai:[.,Jl,,,

lnterné poradové čísIoverejného
funkcionára (vyplni príslušnýorgán)

/

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo Štátnozamestnaneckom vzt'ahu [č!. 7 ods. písm. b) ústavnéhozákona]

í

zamestnávatel'
Názov

sídlo: ulica

číslo

obec

štát

PsČ

sR

Čn iný
Som dlhodobo uvol'nený na výkon
verejnej funkcie poOta Žatonňiká

4. vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú

prace ano

nle

ěinnost'[čl. 5 ods. 2 a é1.7 ods. 1 písm. b) ústavnéhozákona]

Podnikatel'ský subjekt
Názov

sídlo; ulica

číslo

Dea

obec

štát

sR

Čn iný

Funkcia

V prípade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

5.poČasvýkonuverejnejfunkclemámtietofunkcie[č1.5ods.3a4ač1.7ods. 1písm.c)ústavnéhozákona]
a)v štátnom

orgáne

b) v orgáne územnej

Právnickej osobY
samosprávy ').:,::ť'
d) v orgáne inej právnickej
vyxonavajúcej podnlkablškú činnosť

osoby

Štátny orgán / spoločnosť/ právnická osoba
Názov

sídlo: ulica
obec

PsČ

štát sR

Čn iný
Dátum ujatia sa
výkonu funkcie

20

Funkcia
Funkčnéalebo
iné požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som

dosiahol tieto prúmy [č. 7 ods,

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo

(zdanitel'ný príjem v €)

činností,v ktorých vykonávanísom pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

í písm. d) ústavnéhozákona]

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
Potvrdzujúcisumu príjmov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom-kalendárnom roku.

V prípade, Že nepostaěuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost,zohl,adnite v čístovanístrán.
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íunkcionára (vyplní príslušnýorgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželkya neplnoletých detí, ktoré
s ním žijúv domácnosta [čI. 7 ods. 1 písm. e) ústavnéhozákona]
Majetkové

pomery:

verejného

Titulpred

menom
priezvisko

íunkcionára

manžela/manželky

nep|noletého dieťat'a

Meno
Titul

za

menOm

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieta)

obec

štát

PsČ

sR

Čn iný

Vlastníctvo nehnutel'nej veci [ěl. 7 ods. 4 písm. a) ústavnéhozákona]

1.

Druh

katastrálne
územie

čístotv

V|astnícky podiel

Druh

katastrálne
územie

čisto tv

Vlastnícky podiel

Druh

katastrálne
územie

čisto tv

VIastnícky podieI

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

Majetkové

pomery:

verejného

funkcionára manželaimanže|ky nep|noletého dieťat'a

Vlastníctvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavnéhozákona]

2.

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

VIastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

VIastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

VIastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnícky podiel

V prípade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list, Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.

celkový
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počet strán

tr

lnlerné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

Majetkové

3.

pomery:

verejného

funkcionára

manže|a/manželky neplnoletého

dieťaťa

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavnéhozákona]

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podieI

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

4. Existencia závázku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavnéhozákona]
Druh
Dátum

Výška podielu

vzniku

Druh
Dátum
vzniku

Výška podielu

V prípade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán,
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Majetkové

pomery:

verejného

funkcionára manžela/manželkyneplnoletého dieťaťa

5. Užívanienehnutel'nej vecivo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods.4 písm. e) ústavnéhozákona]
Druh

kata§trálne
územie

čísloLV
Rok začatia
užívania

Spósob
užívania

6. UžívaniehnuteI'nej vecivo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods.4 písm. f) ústavnéhozákona]

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavnéhozákona]
Popis
Dátum prijatia

Popis
Dátum prijalia

V prípade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutoěnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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Prílohy

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

Dátum

Vlastnoručný podpis

2

0

Miesto

Záznamy príslušnéhoorgán u

Podpis a odtlačok pečiatky príslušnéhoorgánu

Dátum poštovei

pečiatky

20

Dátum prijatia

20

oznámenia

Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania
alebo potvrdenia o príjme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)
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Yzor
Oznámenie verejného funkcionára po skončenívýkonu verejnej
zarok: ) Q
funkcie (po uplynutí 1 roka)
podl'a čl. 8 ods. 5 a 6 ústavnéhozákona č. 35712004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,ústavný zákon")

lnterné poradové čísloverejného
íunkcionára (vyplní príslušnýorgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul pred

Meno

menOm

Titul za

priezvisko

menom

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu
ulica

číslo

obec

štát

PSc

sR

čn

iný

tel.

e-mail
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íunkcionára (vyplní príslušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva (čl. 8 ods. 1 ústavného zákona)
a) prezident Slovenskej republiky

c) člen vlády Slovenskej republiky

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktoný nie je členom vlády Slovenskej republiky

Názov tjstredného orgánu štátnej správy

í) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho súdu §lovenskej republiky

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky

špeciálny prokurátor

j) predseda Najvyššieho kontro|ného úradu S|ovenskej repub|iky

podpredseda Najvyššieho kontroIného úradu Slovenskej repubIiky

k) štátny tajomník

l) náčelníkGenerálneho štábu ozbrojených siI Slovenskej republiky

m) riaditel' Slovenskej informačnej služby

o) starosta obce

p) primátor mesta

r) predseda vyššieho územnéhocelku

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov

20

Dátum skončenia
výkonu verejnej íunkcie
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B}

Vykonávaná verejná funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, zaktorú sa oznámenie podáva (čl. B ods. 1 ústavného zákona)
v) generálny riaditel'Rozhlasu a televízie Slovenska

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

w) generálny riaditel' Sociálnej poisťovne
člen dozornej rady Sociálnej poisťovne

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poistbvne

člen dozornej rady Všeobecne| zdravotnej poisťovne

y) generálny riaditel' Tlačovej agentúry SIovenskej repubIiky
č|en správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu

riaditel'Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

za) predseda tJradu pre reguláciu sieťových odvetví
podpredseda Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví
člen Regulačnej rady

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
predseda Dopravného úradu
podpredseda Dopravného úradu

zc) Štatutárny orgán

al,ebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkc.ie priamo alebo nepŤiamri navrhuje alebo ustanovuje štát alebdprávhická oso'ba
so stopercentnou majetkovou účasťouštátu

Člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorého do íunkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická oŠoba sb stopercentnou majeltkovou účastbuštátu

Názov právnickej osoby

Dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
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B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva (čl. B ods. 1 ústavného zákona)
zd) riaditel' štátneho podniku

člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát
likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

ze) generálny riaditel' Slovenského pozemkového fondu

námestník generálneho riaditel'a Slovenského pozemkového fondu
člen Rady Slovenského pozemkového fondu

zí) prezident Finančnéhoriaditel'stva Slovenskej republiky

zg) predseda správnej rady Ústavu památi národa
člen správnej rady Ústavu památi národa

zh) generálny riaditel' Železníc Slovenskej republiky

zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej

banky Slovenskej republiky

zj) predseda Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou

člen dozornej rady Uradu pre dohl'ad nad zdravotnou siarostlivosťou

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednost'

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

zm) riaditel' Vojenského spravodalstva

20

Dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
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B) Vykonáva ná verej ná fu n kc ia (pokračovan ie z predchád

zajúcej stra ny)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva (čl. 8 ods. 1 ústavného zákona)
zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv
vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo) 9enerálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

zp) verejný íunkcioná1 Koný nie je uvedený v písmenách a) ažzo|, ak tak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcie

Dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
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C) Údaje oznámenla
1. V súlade s Čl. 8 ods. 5 ústavného zákona oznamujem, že po skončenívýkonu funkcie verejného funkcionára

uvedenej v časti B)

a) bol som zamestnaný v tomto pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu
zamestnávatel'

an0

nie

an0

nie

an0

nie

Názov

sídlo: ulica

číslo

obec

PSc

štát sR

Čn iný
.

O.bdobie
oo
vykonu prace

do

b) bol som členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu nasledujúcej právnickej osoby
právnická osoba
Názov

sídlo: ulica

číslo

obec

PsČ

štát sR

Čn iný

riadiací kontrolný dozorný
:,'f:i"^^,,
9]9l:. *
----",t orgánu
-_
PraV oSOOY

do

c)stal som sa členom, akcionárom alebo spoločníkomtejto právnickej osoby
právnická osoba
Názov

Síd|o: ulica

číslo

obec

štát

PsČ

sR

Čn iný

Funkcia člen akcionár

spoločník 9.|,99:. _, ,_
vykonu runkcle

do

"

V prípade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list, Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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d) uzatvoril som zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní,
zmluvu o obchodnom zastúpení,zmluvu o tichom spoločenstve, darovaciu zmluvu s týmito osobami
alebo som uzatvoril zmluvu podl'a čl. 8 ods, 1 písm, e) ústavnéhozákona
an0

Fyzická osoba alebo právnická osoba
Názov

Síd|o: ulica

číslo

obec

štát

sR
o

Druh

zmluvy

Čn iný
prokúre

mandátna

komisionárska

oobchodnom otichom
zastripení
spoločenstve darovacia

o sprostredkovanl

podl'a Čl, 8 ods. 1 pÍsm. e) rlstavnóho zákona
Dátum uzavretia

zmluvy

e) bola mi udelená výnimka podl'a čl, B ods. 4 ústavnéhozákona

ano

Dátum udelenia

nle

výnimky

V PríPade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.

llllllllll]lll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllll

NRc3

0-07

s

ana

ii,J.lt,,,

nie

lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

2. SvojÍm podpisom osvedčujem, že dodržiavam zákaz uvedený v čl. B ods. 1 až 3 ústavného zákona.

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

Dátum

20

Miesto

Vlastnoručný podpis

Záznamy prísl ušného orgá

Dátum poštovej

pečiatky
Dáium prijatia
oznámenia

n

Podpis a odtlačok pečiatky príslušnéhoorgánu

u

20
20
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