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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionár~ 

podra ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionál'9v v znení neskorších predpisov (dalej len .ústavný zákon") 

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi 
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• 
B) Vykonávaná verejná funkcia 

. Q predseqa·.Naivyššieho súdu Slovenskej republiky 
~' .. 

o"i' 
, PQdpre~~eda Najvyššieho sQdu Slovenskej republiky 

. ~., , . 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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Jnte~ poŕa~9vé člsIQ.veréjr)~~q 
funkcionára ·(vyplni príslušný orgán) " 
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• IntElr:né póradové ~Islo "éfejného 
funkcioiíára (vyplnI prfsiu~ný oŕgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predc~ádzajúcej strany) 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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• Interné poradové čfsió verejnéhp 
funkcionára, (vypi~í prislušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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• Interné poraqové Člslo l~rejného ' 
Ju6kcionára (vyplni prislušny orgán) 

~ '.. . !:. ' ,," / 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany) 

*1 pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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Dátum ujati~ sa 
výko~u '{~Jejnej funkcie 

:li, 

stfan~ 



• 
C) Údaje oznámenia 

Interné poradové člslo ve~jného 
funkcionára (vypln! príslušný orgán) 

v zmysle čl. 7 ústavného zákona svojim podpisom osvedčujem, že 

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

.' , 

Dátum skončenia 
výkonu , 

,. i." 

2. ku dňu podania tohto oznámenia spfňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona,keďže 

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa 
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, 

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje fia 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 ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie 

pr~to~e už nevyk~náv~m vé~ejnú fun~ciu ,.' 
.,~ :~. I 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosf zohradnite v číslovaní strán. 
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3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona] 

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného záko~l . 

V prfpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán. ; 
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• Interné porádové čfslo verejného 
tunkqionára (vyplní príslu§ný ~r9án) 

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

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

b) príjmy"z VXkonu iných fun~cií, zamestnani a.lebo 
< 'čihnQsti ~ v ktorých vykonávan í som pokračoval 
. at po ujaU ~a ·funkcie verejného funkcionára 

~ ..t'~ .~ ~ 

'Z. ' 't 3 9 . . I 

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového El 
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely . 'X án_o. I 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán. 

II~IIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIII~ ~IIIIII ~IIIIIII~IIII NRAB3.0_09 II 



• 
O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré 

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona] 

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona] 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán. 
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II tntérné poradové člslo verejnetlP 
funkcionára (Vyplni prfSlu~torgánt 

2. Vlastníctvo hnuternej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona] 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán. 
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3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného Zfl ',flO a] 

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

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán. 
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• Interné poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplni príslušný orgán) 

~ 

manželalm~nželky ;.,. neplnoletého die(a(a . ~ 
~erejného funkéionára 

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

Spôsob 
užívania 

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

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

ll: -I ;" ' ·popis 

~w~ ~aw 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strá.,. 
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Podpis a odtlačok peČiatky prislušného~rgánu 
• ., ,... C 

III~ ~~II~lllm 11I1I111 ~IIIIIII~ 111111 NRAB3.0_14 

II 

~.' r J 


