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A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul pred
menOm

priezvisko

Meno

MARTA

GAMRÁrOVÁ

Rodnéčíslo

Titul za
menOm

D

Adresa trvalého pobytu

108

ulica

obec

BoHDANoVcE

štat / sR

psč 04416

Čn iný

te| +42190591 1306
e-mail
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B) Vykonávaná verejná funkcia
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

",1í,iíi,l,^l
Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
-1
(vyp|ní príslušný orgán)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej íunkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)

a) prezident Slovenskej republiky

20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c) člen vlády Slovenskej republiky

20
20

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý, nie je

členom vlády Slovenskej republiky

Názov úskednéhoorgánu štátnej správy

20

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

20
20

í) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššiehosúdu Slovenskej republiky

20

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky

20
20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky

špeciálny prokurátor

i)

verejný ochranca práv

2 0

komisár pre deti

2 0

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím

2 0

j) predseda Najvyššiehokontrolného úradu

Slovenskej republiky

2 0

podpredseda Najvyššiehokontrolného úradu
Slovenskej republiky

2 0

20

k) štátny tajomník

l) náčeIník Generálneho štábu ozbrojených

20

síl Slovenskej

repubIiky

*1 pokial'taký
dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové číslovere.jného
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 funkcie
*1
(vyplni prís|ušný orgán)

m) riaditel' Slovenskej iníormačnejslužby

20

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska

20

o) starosta obce

29 12

2 022

2006

20

p) primáior mesta

20
20

q) poslanec mestského zastupitel'stva

poslanec zastupitel'stva mestskej časti
v Bratislave alebo v košiciach

r) predseda vyššieho územnéhocelku

20

s) poslanec zastupite|'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 SIovenska

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

20
2o

w) generálny riaditel' Sociá|nej poisťovne

člen dozornej rady Sociálnej poisťovne

2o
20

x) štatutárny orgán alebo č|en štatutárneho orgánu

Všeobecnej zdravotnej poist'ovne
člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

20
2o

y) generálny riadite|' Tlačovej agentúry SIovenskej

republiky

člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

*1 pokia|'taký dátum vyp|ýva
z osobitného právneho predpisu
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B) vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl. 2 ods, 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia

sa

Predpokladaný dátum skončenia

:"'"-]'*::__

uon'nlu],,Jři;lili,lJ,ii,.,ga,l

-,

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu

^

20

riaditel'Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

20
20
20

za) predseda Uradu pre reguláciu siet'ových odvetví
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
člen Regulaěnej rady

zb) predseda tjradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb

20
20
20
20

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
predseda Dopravného úradu
podpredseda Dopravného úradu
zc) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
§o §topercentnou

20

majetkovou účasťouštátu

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou
účastbuštátu

20

Názov právnickej osoby

20
20
2a

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

likvidátor (v prlpade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

-1 pokial'taký

dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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B}

Vykonávaná verejná funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl. 2

ods

1 ústavnéhozákona)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie
(vyplni prís|ušný orgán) *1

2o

ze) generáIny riaditel' Slovenského pozemkového íondu

20
20

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

20

zf) prezident Finančnéhoriaditel'stva Slovenskej republiky

20
20

zg) predseda správnej rady Ustavu památi národa

člen správnej rady Ústavu památi národa

20

zh) generálny riaditeť Železníc Slovenskej republiky

20

zi) člen štatutárneho orgánu Expoňno-importnej banky

Slovenskej republiky

20
20

zj) predseda Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou
starostlivost'ou

člen dozornej rady Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou
starostIivosťou

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

2 0

2 0

člen Rady pre rozpoótovú zodpovednost'

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej repubIiky

2 0

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

2 0

2o

zm) riaditel' Vojenského spravodajstva

-1

pokia|'taký dátum vyp|ýva z osobitného právneho predpisu
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B) vykonávaná verejná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

(čl. 2 ods. 1 ústavnéhozákona)

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

20

zn) vedúci Kanceláríe prezidenta Slovenskej republiky

20
20
20
20

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo) generálny tajomník sIužobného úradu ústredného orgánu
štátnej správy

20

Názov ústrednéhoorgánu štátnej správy

zp) verejný íunkcionár, ktoný nie je uvedený v písmenách a) ažzo),
ak tak ustanoví zákon

^

Názov verejnej íunkcie

*1 pokial'taký
dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní prísIušný orgán)

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

vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo ěinnost'
označenúv Ústave Stovenskej republiky alebo osobitnom zákoňe za nez!učitérnri1el. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavnéhozákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí.(Vyplnit'len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som

Právnická alebo fyzická osoba
Názov

sídlo: ulica

čísIo

Psc

obec

štát

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 ěinností podl'a č1.5 ods. 1 až3 ústavného
zákona, ked'že
a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára pod|a
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 právnickejosoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skejčinnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schódze.

Spíňam

áno

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej íunkcie
nie

pretože už nevykonávam verejnú funkciu

V PríPade, Že nepostaěuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list, Túto skutočnost'zohl'adnite v ěíslovaní strán.
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lnterné poradové čísloverejného
íunkcionára (vyplní príslušnýorgán)

3. vYkonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
a]ebo Štátnozamestnaneckom vzt'ahu [ěl. 7 ods. 1 písm. b) ústavnéhozákonaj
zamestnávatel'
Názov

sídlo; ulica
obec

štát

PsČ

sR

Čn iný
Som dlhodobo uvo|'nenÝ na výkon
verejnej íunkcie podla Žátonňíka

4. vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú

ěinnost'[čl, 5 ods. 2 a ě1.7 ods.

práce

ano

nle

í písm. b) ústavnéhozákona]

Podnikatel'§ký subjekt
Názov

sídlo: ulica

číslo

obec

štát

De^

§R

Čn iný

Funkcja

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list, Túto skutočnost,zohl,adnlte v ěíslovaní
strán.
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lnterné poradové čísloverejného

funkcionára (vypIní prísIušný orgán)

5.poČasvýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[č1.5ods.3a4ač!.7ods. 1písm.c)ústavnéhozákona]
a) v štátnom

Štátny orgán

/

orgáne

b) v

orgáne územnej

samosprávy

Právnickej osobY

'),:,::s^i"
vyxonavajúcej podnikatel,skú

činnost, d) v orgáne inej Právnickej

osoby

spoločnost'/ právnická osoba

Názov

sídlo: ulica

číslo

obec

štát

Psc

sR

Čn íný

20

Dátum ujatia sa
výkonu funkcie

Funkcia
Funkčnéalebo
iné požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som

dosiahol tieto prúmy [č. 7 ods. í písm. d) ústavnéhozákona]

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 ktory7ch vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

25672

7. V súlade s Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového

priznania k daní z príjmov fyzických os6b alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúcisumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prípade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list, Túto skutočnost'zohl'adnite v ěíslovaní strán.
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lnterné poradové čísíoverejného
íunkcionára (vyplní prís|ušný orgán)

D) Majetk_ové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijúv domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavnéhozákóna]
Majetkové

Pomery:

,/

verejného

funkcionára

Titul pred
menOm

Meno

priezvisko

manžela/manželky

neplnoletého dieťat,a

[VIARTA

GAMRÁTOVÁ

riIul za
menOm

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

číslo108

ulica

obec

BoHDANoVcE

štát / sR

1.

psč 04416

čn iný

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

Druh

zÁnnnoy

Kataslrálne

čisto

tv 792

Druh

Vlastníckypodiel

trl12

V|astníckypodiel

1l2

V|astníckypodiel

1l1a

oRNÁ pÓon

Katastrálne

čisto

BoH DANoVc E

BoH DANoVc E

Lv 985

oRNÁ pÓpn
Kalastrálne
BoH DANoVc E
čisto tv
861
Druh

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost,zohlhdnite
v číslovanístrán.
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lnterné poradovó čísIoverejného
íunkcionára (vyplní príslušnýorgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoIetých detí, ktoré
s ním žiiúvdomácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavnéhozákona]
Majetkovó

pomery:

{

verejného

funkcionára

Titul pred
menOm

priezvisko

Meno

manžela/manželky

neplnoletého diet'at'a

MARTA

GAMRÁTOVÁ

TituI za
menOm

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

ěíslo 108

uIica

obec

BoHDANoVcE

štát / sR

Čn iný

í. Vlastníctvo nehnutel'nej veci
Druh

psč 04416

[čl, 7 ods. 4 písm, a) ústavnéhozákona]

TRVALÉ TRÁVNATÉ PLocHY A oRruÁ pÓon

Katastrálne

BysTER

Lv 980

číslo

Druh

l24 (2X)

vlastníckypodiel

1

Vlastníckypodiel

1l'l44

oRNÁ pÓon

Katastrálne

BYsTER

čislotv 1514

oRNA PoDA
Katastrálne
BoH DANoVc E
Druh

čistotv 899

Vlastnícky

podiel

1/99 (2Xl

V PríPade, Že nepostaČuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v čístovanístrán.
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lnternó poradové čísIoverejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijúv domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavnéhozákona]
Majetkové

pomery:

verejného

íunkcionára

menom

Titul pred

priezvisko

Meno

manžela/manželky

neplnoletého diet'at'a

MARTA

GAMnÁrovÁ

}!1#

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

ulica
obec

číslo108

BOHDANOVCE

štát / SR

psč 04416

Čn iný

Vlastníctvo nehnutel'nej veci [č1.7 ods.4 písm. a) ústavnéhozákona]

1.

Druh

TRVALÉrnÁvNATÉ PLocHY

Katastrálne

BoH DANoVGE

Lv 1334

Vlastnícky podiel

čísto

1/99

Druh

katasťálne
územie

čisto Lv

Vlastnícky podiel

Druh

katastrálne
územie

čisto Lv

Vlastnícky podiel

V PríPade, Že nePostaěuje rozsah tejto prílohy, priložte d'atšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl,adnite v číslovanístrán.
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lnterné poradové čísloverejnóho
íunkcionára (vyplní príslušnýorgán)

Majetkové

pomery:

verejného

funkcionára

manže|a/manže|ky neplnoletého dieťaťa

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

2.

Druh

Továrenská znaóka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidIa

Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidIa

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 podieI

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnicky podiel

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

lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní príslušnýorgán)

Majetkové

3.

pomery:

verejného

funkcionára manžela/manželky neplnoletóho

dieťata

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty tčl. 7 ods. 4 písm.. c) ristavného zákona]

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlaslnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

4. Existenciazávázku
Druh

[č1.7 ods.4 písm. d) ústavnéhozákona]

SPoTREBNÝ Úvrn

?.iffi

25 11

2021

Výškapodielu

1l1

Druh
Dátum

,

vzniku

i{

Výška podielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký llst. Túto skutočnost,zohl,adnite v ěíslovaní
strán.
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Interné poradové čísIoverejného
íunkcionára (vyplní ptislušný orgán)

manžela/manželky

neplnoletého dieťaťa

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

RoD!NNÝ oout

Katastrálne

BoH DANoVc E

čistotv 1105

r;l#:"',

2008

:i,i:,ů eÝVaNle

6. Užívaniehnutel'nej vecivo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods.4 písm. f) ústavnéhozákonal

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 prijatia

V Prípade, Že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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l

lnterné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Prílohy

POTVRDENIE O PRÍJME

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum

Miesto

$'| 03

Vlastnoručný podpis

2 0 21

BoHDANoVcE

Záznamy príslušnéhoorgánu

3$illp'u"*i

,,, 03

Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

2 0 21

JDz/ ,1-o
Verejný funkcionár priložil kópiu daňovóho priznania
alebo potvrdenia o príjme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

{

áno
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