
Formulár vypÍňajte čitateľne paličkovým písmom, tmavomodrým alebo čiernym prepisovacím perom podľa vzoru. Text nesmie presahovať predtlačený

AÁÄBCČDĎEÉĚFGH I Í JKLĽĽMNŇOÓÓÓPpiste
‘

0R R RSSTTUuůuVWXYYZZO I 23456789

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

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

zarok: 2 O 19

Pri ujatí sa výkonu I K 30 20 lnterné poradové číslo verejného
verejnej funkcie apri u

funkcionára (vyplní príslušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Titul pred MUDR. Meno MICHALmenorn

Priezvisko L U N Í Č E K Titul za
menom

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

ulica PRIEHRADNA číslo 410/23
obec LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PSČ 03101
štát .1 SR ČR iný

tel.

e-mail
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní prís!ušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenía(Čl. 2 ods. I ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(vyplní príslušný orgán) *1

a) prezident Síovenskej republiky
2 O

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2 O

c) člen vlády Slovenskej republiky
2 O

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

Názov ústredného orgánu štátnej správy

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 O

f) predseda Najvyššieho súdu Siovenskej republiky
2 O

podpredseda Najvyššieho súdu Siovenskej republiky
2 O

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky
2 O

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky
2 O

špeciáiny prokurátor
2 O

i) verejný ochranca práv
2 O

komisár pre deti
2 O

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
2 O

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

k)štátnytajomník
2 O

1) náčelník Generálneho štábu ozbrojených sil Siovenskej
republiky

*1 pokial‘ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujaťia sa Predpokladaný dátum skončenia
(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej íunkcie výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) *1

m) riaditeľ Slovenskej informaČnej služby 2 O

n) Člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 2 O

o) starosta obce 2 O

p) primátor mesta 2 O

J q) poslanec mestského zastupitelstva 03 1 2 201 8 2 O
poslanec zastupitelstva mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

r) predseda vyššieho územného celku 2 O

s) poslanec zastupitelstva vyššieho územného celku 2 O

t) rektor verejnej vysokej školy 2 O

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 O
podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 O

v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 2 O

Člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 2 O

w) generálny riaditeľ Sociálne] poisťovne 2 O

Člen dozornej rady Sociálnej poist‘ovne 2 O

x) štatutárny orgán alebo Člen štatutárneho orgánu
Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Člen dozornej rady Všeobecne] zdravotnej poistovne 2 O

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Interně poradové číslo verejného
funkcíonára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia(čí. 2 ods. I ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(vyplní príslušný orgán) *1

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu
2 O

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu
2 O

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2 O

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2 O

člen Regutačnej rady
2 O

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb

predseda Dopravného úradu
2 O

podpredseda Dopravného úradu
2 O

zc) štatután;y orgán aiebo člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

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

Názov právnickej osoby

Zd) riaditel štátneho podniku
2 O

člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovuje Štět

likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku)
2 O

Názov štátneho podniku

*1 pokial‘ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

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

(vyplní prísiušný orgán) *1

ze) generáiny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu 2 O
námestník generálneho riaditeľa Slovenského
pozemkového fondu

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 O

zf) prezident Finančného riaditefstva Slovenskej republiky 2 O

zg) predseda správnej rady Ústavu památi národa 2 O

člen správnej rady Ústavu památi národa 2 O

zh) generálny riaditeľ Železnic Slovenskej republiky 2 O

zí) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky

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

člen dozornej rady Úradu pre dohl‘ad nad zdravotnou
starostlivosfou

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednost‘ 2 O

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednost‘ 2 O

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 O

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 O

zrn) riaditeľ Vojenského spravodajstva 2 O
*1 pokial‘ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové číslo verejného E
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia(či. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie
(vyplní príslušný orgán) *1

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Siovenskej republiky
2 O

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
2 O

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv
2 O

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
2 O

vedúci Kanceiárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
2 O

Zo) generáiny tajomník služobného úradu ústredného orgánu
štátnej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

zp) verejný funkcionár, ktorý nie je uvedený v písmenách a) až zo),
2 Oak ak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcie

*1 pokial‘ taký dátuni vypiýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle Čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

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

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sídlo: ulica číslo

obec sČ

štát SR ČR iný

Funkcia

Spčsob skončenia
výkonu

Dátum skončenia
výkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spÍňam podmienky nezlučitel‘nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára S výkonom mých funkcií, zamestnaní alebo činností podľa Čl. 5 ods. I až 3 ústavného
zákona, ked‘že

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a Činnosti, ktoré sú nezlučitel‘né s funkciou verejného funkcionára podia
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevztahuje na výkon povolania, ktoré möže 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 bo]a zriadená na výkon podnikatel‘skej činnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schödze.

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vyrnenovania do verejnej funkcie

SpÍňam J áno nie

pretože už nevykonávam verejnú funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d‘alší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohľadnite v číslovaní strán.
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lnterné poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt‘ahu,alebo štátnozamestnaneckom vzt‘ahu [či. 7 ods. I písm. b) ústavného zákona]

Zamestnávateľ

Názov

Sídlo: ulica
číslo

obec
PSČ

štát SR ČR iný

Som dlhodobo uvoľnený na výkon
áno nieverejnej funkcie podľa Zákonníka práce

4. vykonávam nasĺeJujúcu pocinikateľskú činnosť [či. 5 ods. 2 a či. 7 ods. I písm. b) ústavného zákona]

Podnikatel‘ský subjekt

Názov FEMINA LM s.r.o.
Sídlo: ulica PRIEHRADNA Číslo 410/23
obec LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PSČ 03101
štát / SR ČR iný

Funkcia LEKAR, KONATEĽ

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priiožte d‘alší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohl‘adnite v číslovaní strán.
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Interně poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

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

‚ c) v orgáne právnickej osobya) v statnom organe b) v organe uzemnej samospravy ‘1
vykonávajúcej podnikatel‘skú činnost‘ d) v organe inej pravnckej osoby

Štátny orgán I spoiočnost‘ I právnická osoba

Názov FEMINA LM s.r.o.

Sídlo: ulica PRIEHRADNA Číslo 4 10/23
obec LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Psč 03101
štět 1 SR ČR iný

Dátum ujatia sa 02 Ovýkonu funkcie

Funkcia KONATEĽ
Funkčné alebo
mé požitky

6. v predchádzajúcom kaiendárnom roku som dosiahoi tieto príjmy [Č. 7 ods. I písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniteľný príjem v €) 2439
za ktorú podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu mých funkcií, zamestnaní alebo (zdanitelný príjem v €) v r.201 8 :24500 —činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí se funkcie verejného funkcionára

7. V súlade s či. 7 ods. 2 ústavného zákona prikiadám v príiohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osób alebo iný doklad vydávaný na daňové účely áno
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

_________

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d‘aiší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohľadnite v číslovaní strán.
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Interně poradově číslo verejněho
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [či. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: V verejného funkcionára V manžela/manželky neplnoletého dieťat‘a

1pred MUDr.. Meno MICHAL

Priezvisko LUNÍČEK

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

ulica PRIEHRADNÁ číslo 410/23

obec LI PTOVS KÝ MIKU LÁŠ PSČ 03101

štět V SR ČR iný

I. Vlastnctvo nehnutel‘nej ved [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh RODINNYDOM

PALCi DZKA

Číslo LV 2576 Vstnhcky podiel 1 /1

Druh ZASTAVANE PLOCHY A ZAHRADY

Katastrálne A LÚDZKA c.parcely 1470, 147 1-3územíe ‘

Číslo LV 2576 Viastnícky podiel 1 /1

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV Viastnícky podíel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d‘alší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohl‘adnite v číslovaní strán.
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Tetkové pome: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého diet‘at

2. Vlastníctvo hnuteľnej veci [či. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

Druh OSOBNE AUTO
Továrenská značka ERCEDES BENZ GLAmotorového vozidla lVi

Rok výroby motorového vozidla 20 I 6 Vlastnicky podiel 1 /1

Druh OSOBNE AUTO
Továrenskáznačka MERCEDES BENZ GLEmotorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla 201 8 Vlastnícky podíel I /1

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podíel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prulohy, priložte d‘alší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohľadnite v číslovaní strán.
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lnterné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého diet‘at‘a

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

Druh

Vlastnícky podjel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vhstnícky pocieI

Druh

Vlastnícky podiel

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

Druh ŠFRB
Dáturn 01 2000 Výška podielu 30000[ vzniku

Druh

Dátum
vzniku Výška podielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte další rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohl‘adnite v číslovaní strán.

III I1I IH I1 lil HI H1 11 1[ 1 11 NRAB3.O1 2 Strana
‘ 2 e°t“‘trán I 4



lnterné poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého diet‘aťa

5. Užívanie nehnuteľnej ved vo vlastníctve inej fyzickej osoby a!ebo inej právnickej osoby
[či. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV

Rok zaČatia Spčsob
užívania užívania

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

r
Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo mé výhody [či. 7 ods. I písm. f) ústavného zákona]

Popis

Dátum príjatia

Popis

Dátum prijatia

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte další rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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lnterné poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Vlastnoručný podpis

Dátum 30 04 2 O 20
J ľ

Miesto LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ /

Záznamy príslušného orgánu Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

Oátumpoštovej O(( 2 O 2_G

Datum pnjatia
2 O

Verejný funkcíonár priložil kópiu daňového priznania áno niealebo potvrdenia o príjme (Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)
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Prílohy
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