

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 2010

Osobné údaje podávateľa

Meno
Priezvisko
Titul



Dátum narodenia
Bydlisko


Funkcia v zastupiteľstve
Politická príslušnosť (plným názvom)


Osobné údaje manžela/ky

Meno
Priezvisko
Titul



Bydlisko



Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti

Meno
Priezvisko










Bydlisko



Zamestnanie

Kde
Funkcia

Zamestnanec (št. služby, vo verejnom záujme, iné)
Podnikateľ - funkcia


Príjmy zo zamestnania, výkonu funkcií za uplynulé ročné obdobie – individuálne zo všetkých príjmov








Majetkové pomery podávateľa 1)

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2)







Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy 3)





Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy 3)





Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy 3)




Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok (môže tvoriť prílohu tohto oznámenia) 4)
Majetkové pomery mažela/ky 1)

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2)





Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy 3)





Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy 3)





Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy 3)




Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti 1)

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2)




Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy 3)





Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy 3)





Dátum


Podpis podávateľa



Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.


Dátum:  .......................................................		Podpis:  .........................................................



1)	v prípade potreby pokračujte na novom liste

2)	nehnuteľný majetok uviesť tak, aby ho bolo možné identifikovať (presná adresa)

3)	307,70 Eur (minimálna mzda)

4)	potvrdenie k oznámeniu možno pripojiť aj dodatočne, najneskôr však do 30. apríla v roku, v ktorom sa podáva toto oznámenie

