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II 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 
podra ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkciI verejných funkcionárov v znení neskor§ích predpisov {dalej len .ústavný zákon, 

za rok: 2 O 1 9 

pri ujatí sa výkonu 
verejnej funkcie v' K 3O.aprflu 2 O 2 O Interné poradové čfslo verejného 

funkcionára (vyplnf prfslulný orgán) 

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi 

Titul pred Bc. Meno Ľ ub O mír 
menom 

Priezvisko R a Š i 

Rodnéčfslo 

Adresa trvalého pobytu 

unca Komenského 

obec Liptovský Mikuláš 

§tát v' SR CR iný 

tel. 

e-mail 

IIIIIIIIIIII~III NRAB3.0_01 

Trtulza 
menom 

strana 1 

črslo 1 4 8 3/2 O 

Pst 03101 

celkový 
početstrán 14 II 



II 

B) Vykonávaná verejná funkcia 

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

, , 

a) prezident Slovenskej republiky 

b) poslanec Nérodnej rady Slovenskej repubUky 

c) člen vlády Slovenskej republiky 

d) vedúci Ostredného orgánu ltátnej správy, ktorý nie je 
členom vlády Slovenskej repubHky 

Názov ústredného orgánu lfátnej správy 

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 

~ predseda Najvyišieho súdu Slovenskej republiky 

podpredseda NajvyiAieho súdu Slovenskej republiky 

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky 

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 

špeciálny prokurátor 

Q verejný ochranca práv 

komisár pre deti 

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím 

j) predseda Najvytiieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

podpredseda Najyyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej repubUky 

k) itétny tajomnfk 

I) nát.elnfk Generálneho §tábu ozbrojených sH Slovenskej 
republiky 

.1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 

Interné poradové čls/o verejného 
funkcionára (vypln' prfslu§ný orgán) 

Dátum ujatía sa 
~u verejnej funkcie 

. 
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II 

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie 

(vyplní príslulný orgán) .1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

celkovj 
početstrán 14 II 



II Intemé poradové čJslo verejného 
funkcionára (vyplnr prfsIulný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Détum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) ~nu verejnej funkcie 

m) rIaditer Slovenskej infonnaálej služby 

n) Ben Bankovej rady Národnej banky Slovenska 
~ 

o) starosta obce 

p) primátor mesta 

t/ q) poslanec mestského zastupitefstva t/ 1 O 1 1 2019 

poslanec zastupitel'stva mestskej časti 
v Bratislave alebo v Koiiciach 

r) predseda vyHieho územného celku 

s) poslanec zastupiterstva vyBieho územného celku 

t) rektor verejnej vysokej §koly 

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov 

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 

v) generálny riaditel' Rozhlasu a televrzie Slovenska 

člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 

w) generálny riaditer Sociálnej poisfovne 

člen dozornej rady Sociálnej poisťovne 

x) §1atufjmy orgán alebo člen !tatutámeho orgánu 
VIeobealej zdravotnej poisťovne 

člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

ý) generálny riaditel' llačovej agentúry Slovenskej 
republiky 

člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky 

... 

*1 pokiaf taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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Predpokladaný dátum skonfenia 
výkonu verejnej funkcie 

(vyplni prfsfulný orgAn) *1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

~~ 14 II 



Intemi poradové črslo verejného 
funkcionára (vyplnf pr1s1u1nj orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia. za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného úkona) ~nu verejnej funkcie 

z) člen Rady pre vysielanie aretransmisiu 

riadHet' Kancelárie Rady pre vysielanie a refransmisiu 

za) predseda Úradu pre reguláciu siefo~ch odveM 

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

člen Regulačnej rady 

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácii a po§tových služieb 

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácif a po§tovjch služieb 

predseda Dopravného I'Jradu 

podpredseda Dopravného úradu 

ze) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej 
osoby. ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo 
navrhuje alebo ustanowje štát alebo právnická osoba 
so stopercentnou majetkovou účasfou Atátu 

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu 
právnickej osoby. ktorého do funkcie priamo alebo 
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje AW alebo 
právnická osoba so stopen:entnou majetkovou 
úČ8St'ou štátu 

Názov právnickej osoby 

m) riaditef §tátneho podniku 

člen dozornej rady Atátneho podniku. ktDrého 
do funkcie ustanowje §tát 

Ukvidátor (v prfpade Hkvidácie ltátneho podniku) 

Názov ltátneho podniku 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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Predpoldadanj dátum skončenia 
vjkonu verejnej funkcie 

(vyplni prfsluAný orgán) .1 

20 

20 
. 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

II 



II Interné poradové čfsla verejného 
funkcionára (vyplnr prfsIuln9 orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie 

ze) generálny riaditel' Slovenského pozemkového fondu 

námestnfk generálneho riaditera Slovenského 
pozemkového fondu 

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 

zt) prezident Finanmého riadite/'stva Slovenskej republiky 

19) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa 

člen správnej rady Ústavu pamäti národa 

zh) generálny riaditel' železnic Slovenskej republiky 

zO člen ltatutámeho orgánu Exportno-importnej banky 
Slovenskej republiky 

ZJ) predseda Úradu pre dohrad nad zdravotnou 
starostIivosfou 

Ben dozornej rady Úradu pre dohrad nad zdravotnou 
starostlivosfou 

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednost 

Ben Rady pre rozpočtovú zodpovednosf 

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej repubDky 

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 

zm) riaditer Vojenského spravodajstva 

*1 pokiar tak9 dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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Predpokladan9 détum skončenia 
výkOOu verejnej funkcie 

(vyplni prisluAn9 orgán) *1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

celk0v9 
početstrán 14 II 



II Intemé poradové čisto verejného 
funkcionára (vyplnr prfslulnj orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa 
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) ~nu verejnej funkcie 

. 

zn) vadllci Kancelärie prezidenta Slovenskej republiky 

vedllci Kancelärie Närodnej rady Slovenskej republiky 

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv 

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 

vedúci Kancelärie Ústavného súdu Slovenskej republiky 

zo) generálny tajomnrk služobného úradu ústredného orgánu 
Itátnej sprävy 

Názov ústredného orgánu štátnej správy 

zp) verejný funkcionär, ktorý nie je uvedený v písmenách a) až zo), 
ak tak ustanoví zákon 

Názov verejnej funkcie 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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Predpokladaný dátum skončenia 
vjkonu verejnej funkcie 

(vyplni prisluIný orgán) *1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

celkový 
početstrán 14 II 



II 

C) Údaje oznámenia 

Interné poradové čfslo verejného 
funkcionára (vyplnl pr(slulný orgán) 

v zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, ie 

II 

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosf 
označenú v Ostave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučiternú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo 
skonči. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.) 

Právnická alebo fyzická osoba 

Názov 

SIdIo: unca čfslo 

obec PSČ 

SR ČR iný 

Funkcia 

SpOsob skončenia 
výkonu 

Dátum skončenia 
výkonu 20 

2. ku dňu podania tohto oznámenia sp(ňam podmienky nezlučiternosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnani alebo činnosti podra čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona,ked'ie 

Spfňam 

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 
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze. 

pretože elte neuplynulo 30 dnl od vymenovania do verejnej funkcie 

ti' áno nie 

pretože už nevykonávam verejnú funkciu 

V prfpada, že nepostačuje rozsah tejto prflohy, priložte efalií rovnaký list. Túto skutočnosf zohradnite v číslovanf stnin. 

I -Pridaj stráno ' I 
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II Intemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplnI prfsIulný orgán) 

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu, 
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona] 

Zamestnávater 

Nézov BLIZNA Production s.r.o. 

Sfdlo:unca Komenského 

obec Liptovský Mikuláš 

§tát ti SR ČR iný 

čisto 1483/20 

PSČ 03101 

Som dlhodobo uvdnený na výkon 
verejnej funkcie podra ZákonnIka práce 

áno ti nie 

4. vykonávam nasledujúcu podnikaterskú činnosf [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona] 

Podnikatefský subjekt 

Názov BLIZNA Production s.r.o. 

srdIo: ulica Komenského 

obec Liptovský Mikuláš 

ltát ti SR ČR iný 

Funkcia k O n ate I' 

IIIIIIIII~IIIIIIIII NRAB3.0_08 
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II Interné poradové čfslo verejného 
funkcionára (vyplnf prfsIulnj orgán) 

II 

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c} ústavného zákona] 

a) v itátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy 

_ orgin I spol~nosf I právnická osoba 

Názov 

Srdia: ulica 

obec 

Atát SR 

Funkáa 

Funkčné alebo 
iné požitky 

ČR iný 

Dátum ujatia sa 
výkonu funkcie 

c) v orgáne privnickej osoby 
vykonávajúcej podnikatel'skú činnosf 

20 

d) v orgáne inej právnickej osoby 

čfslo 

PSČ 

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

a) prijmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, 
za ktoru podávam toto oznámenie 

b) prijmy z výkonu iných funkcH, zamestnanf alebo 
činnostr, v ktorých vykonávanr som pokračoval 
aj po ujatr sa funkcie verejného funkcionára 

(zdanitefný príjem v €) 

(zdanitefný prfjem v €) 

2439 

8109,87 

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prflohe kópiu podaného daňového Báno 
priznania k dani z príjmov fyzických os6b alebo iný doklad vydávaný na daňové účely .. 
potvrdzujúci sumu prijmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

V prípade, le nepostaeuje rozsah tejto prflohy, prlloite ctalií rovna ' list. Túto skutočnosť zohradnite v elslovanf strán. 

P!idaj stranu 
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II Intemé poradové člslo verejného 
funkcionára (vyplnr prfslulný orgán) 

O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manlela/manlelky a neplnoletých detf, ktoré 
s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona] 

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého diera!a 

TJtulpred 
Meno menom 

Priezvisko 
Titul za 
menom 

Adresa trvalého pobytu (iba ak Ide o manfela/manfelku alebo neplnoleté diera) 

unca 

obec 

itát SR tR iný 

1. Vlastnrctvo nehnutefnej veci [čl. 7 ods. 4 plsm. a) ústavného zákona] 

Druh 

Katastrélne 
územie 

tísloLV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

tfslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

tislo LV 

Vlastnícky podiel 

Vlastnícky podiel 

Vlastnrcky podiel 

člslo 

pst 

V prfpade, že neposta~uje rozsah tejto prflohy, priložte ďalif rovnaký list. Túto skuto~nosf zohfadnlte v ~rslovanr stnin. 

I Pri~aj Strano I 
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II 

Majetkové pomery: verejného funkcionára 

Intemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplnf prfsluiný orgán) 

manžela/manželky neplnoletého dieťafa 

2. Vlastnictvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 pism. b) ústavného zákona] 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla 

Vlastnfcky podiel 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnfcky podiel 

Vlastnícky podiel 

V prípade, že neposta~uJe rozsah tejto prílohy, prilo!te efallf rovnaký list. Túto skuto~nosf zohradnite v ~fslovanr stnin. 

I ľridaj stranu . I 
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II 

Majetkové pomery: verejného funkcionára 

Intemé poradové élslo verejného 
funkcionára (vyplni prľsfu§ný orgán) 

manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

III 

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

Vlastnicky podiel 

I~ 
Vlastnfcky podiel 

Vlastnfcky podiel 

I~ 
Vlastnfcky podiel 

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

I: vzniku Výtka podielu 

1

0M 

Dátum 
vzniku vytka podielu 

V prípade, že nepostaauje rozsah tejto prflohy, priložte dallf rovnaký list. Túto skutoanosf zohradnite v aíslovaní stnin. 

I Pridaj~u I 
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II 

Majetkové pomery: verejného funkcionára 

Interné poradové aslo verejného 
funkcionára (vypln( prJsIulnj orgán) 

manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

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

Druh Byt č.411 ul.Komenského 031 01 Lipt.Mikuláš, č.s.1483 

=~ne Liptovský Mikuláš 

Číslo lV 5229 

Rok začatia 201 O 
užívania =~ užívanie pre rodinné účely 

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

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok vjroby motorového vozidla 

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

I~ 
Dátum prijatia 

V prfpade, ie nepostaeuje rozsah tejto prflohy, priložte ďalif rovnaký list. Túto skutoenosf zohradnite v tislovanf strán. 

I ~ Pridaj ~ranu I 
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II 

Vyhlasujer:n, ie všetky údaje v tomto oznámeni sú pravdivé. 

Miesto 

~poituvOj ;1 D lf 2 O L O 

·=:ua.:Lf O lf · 2 O;zo -

Dátum 

. ~9 funkcioňér pn1ôži1 kópiu ~aňového priznania - ~ 
.~!& o pnpn8 (a. 7 ods. 2 ústavného zákona) V éno nie 

1111111111111111 NRAB3.0_14 

Vlastnoručný podpis 
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