
Titul, meno, priezvisko: 

JUDr. Anna Aftanasová 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Stará Ľubovňa 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Člen Správnej rady ARR PSK 

Člen Dozornej rady Ľubovnianska nemocnica n.o.  

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrada 

Lesný pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Zariadenie rodinného domu 

Vklady v bankách 

Stavebné sporenie 

Športové potreby 

Sporenie DDP 

Ţivotné poistenie 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 



 

 
Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Jozef Bača  

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Spišské Podhradie 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta Spišské Podhradie 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt v osobnom vlastníctve 

Dom 

Garáţ 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Milan Baran 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Prešovský samosprávny kraj do 21.12.2009 

Prvá Popradská developerská s.r.o. Poprad od 22.12.2009 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ v Poprade 

Podpredseda dozornej rady Letisko Poprad-Tatry a.s.  

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Administratívna budova 

Orné pôdy  

Trvalé trávnaté porasty 

Záhrady 

Rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Vlastnícke práva spoločníka majetku a obchodných podielov 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Milan Benč 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

24.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

INKOMS, s.r.o. Prešov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Prešov 

Člen Dozornej rady ARR PSK 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Pozemok k bytu 

Garáţ 

Pozemok pod garáţou 

Záhradná chatka 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách a hotovosť 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Nemá 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Martin Benko 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

31.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Hranovnica 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom  

Záhrada 

Zastavané plochy a nádvoria 
 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jozef Berta  

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Soľ 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce Soľ 

Sociálna pomoc Soľ, n.o. – predseda správnej rady 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom  

Orné pôdy  

Trvalé trávnaté porasty  

Zastavané plochy a nádvoria   

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Finančná hotovosť 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Milan Cocuľa 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Obvodný úrad Svidník – prednosta  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Člen správnej rady NsP Svidník, n.o.  

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Garáţ 

Zastavané plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Obchodný podiel vo firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Mária Číţiková 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nemá 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

SZČO 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ v Prešove 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Pozemky – orná pôda  

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Hypotekárny úver 

Spotrebný úver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Miroslav Čurilla 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Hotel Arkáda s.r.o. Levoča 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Levoča 

ARR PSK –predseda zboru zástupcov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Rodinný dom 

Zastavané plochy a nádvoria  

Orné pôdy  

Obchodný objekt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Zariadenie rodinného domu 

Zariadenie a zásoby obchodnej prevádzky 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel v obchodnej firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Pôţičky 

Úvery 
 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Gustáv Dobák 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

23.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obvodný úrad Poprad 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Viceprimátor mesta Poprad 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Rekreačný domček 

Záhrady  

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Ing. Marek Fedor 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

MARKUS Vranov s.r.o. 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

MARKUS Vranov s.r.o. - konateľ 

 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Vranov nad Topľou 

 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrady  

Orná pôda 

Trvalé trávnaté porasty 

Lesy  

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 
 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

MVDr. Ján Ferko 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1. 2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Súkromný veterinárny lekár 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Humenné 

Telekomunikačné a káblové rozvody – člen VZ 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy a nádvoria 

Záhrada 

Ošetrovňa 

Rodinný dom 

Orná pôda  

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 



 

 
Titul, meno, priezvisko: 

RSDr. Ján Gajdzik 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

12.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Poľnohospodárske a obchodné  druţstvo Vechec 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poľnohospodárske a obchodné druţstvo Vechec – podpredseda predstavenstva  

Poslanec obecného zastupiteľstva Vechec 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orná pôda  

Trvalé trávnaté porasty  

Les  

Ostatná plocha 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Anton Gašpár 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Záhradné 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce Záhradné 

Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov 

ZMOS – člen rady, člen predsedníctva 

ZZO TTSV ( skupinový vodovod ) – predseda 

ZZO SOMS – člen predsedníctva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Zastavané plochy a nádvoria 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Trvalé trávnaté porasty 

Ostatné plochy 

Lesné pozemky 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 
 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Michal  Gondek 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Gas-MG, spol. s.r.o. Svidník 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Gas-MG, spol. s.r.o. Svidník- konateľ 

 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Pozemky  

Rodinný dom 

Súbor garáţí 

Orná pôda 

Zastavané plochy  

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. František Hanáček 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

31.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Základná škola Ľubica  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrada 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

Podielové listy 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Boris Hanuščak 

 

Oznámenie za rok: 

2010 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

NsP sv. Jakuba, n.o. Bardejov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta Bardejov 

Člen predstavenstva VVS, a.s. Košice 

Člen Rady ZMOS 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rekreačná chata 

Zastavané plochy a nádvoria 

Trvalé trávnaté porasty  

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Zariadenie rodinného domu 

Zariadenie rekreačnej chaty 

Osobný automobil 

Peňaţné vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Andrej Havrilla 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

NsP sv. Jakuba, n.o. Bardejov 

NsP Stará Ľubovňa 

NsP Vranov nad Topľou 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Bardejov 

Člen DR Bardbyt s.r.o. Bardejov 

Člen DR Ľubovnianskej nemocnice, n.o. 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Garáţ 

Garáţ 

Lesná pôda  

Záhrada 

Byt 

Orná pôda  

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Zariadenie bytu 

Osobný automobil 

Cenné papiere 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ján Holinka 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

31.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Ulič 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce Ulič 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Rodinný dom 

Hospodárska budova 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ján Holodňák 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Giraltovce 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Svidník 

Člen DR NsP arm. gen. Ľ. Svobodu Svidník 

Člen správneho výboru ÚPSVaR Bardejov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Lesné pozemky 

Orné pôdy 

Záhrada 

Rodinný dom 

Trvalé trávnaté porasty 

Zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 



 

 
Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Dušan Hruška 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

23.2.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Chiraprakt, s.r.o. Prešov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Chiraprakt, s.r.o. Prešov - konateľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Člen dozornej rady Vranovská nemocnica 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy 

Záhrady 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Obchodný podiel vo firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

 

nemá 

 

 

 

 

 



 
 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Juraj Hurný 

 

Oznámenie za rok: 

2009 
 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ v Prešove 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrada 

Lesy 

Ostatná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 
 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Úver 

Úver 

Úver 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ján Jakubčin 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

31.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Drišľak s.r.o. Vechec 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Buchala J. Bardejov – konateľ a spoločník 

Drišľak s.r.o. Vechec - konateľ 

 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

NEFO PSK-  člen dozornej rady 

Vranovská nemocnica a.s. – člen správnej rady 

 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Pozemky 

Les a pasienky 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Obchodný podiel vo firme 

Obchodný podiel vo firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 



 

 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Stanislav Kahanec 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Poslanec NR SR  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ v Prešove 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Záhrada 

Ostatné plochy 

Orné pôdy 

Byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Zariadenie bytu 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 

 



 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing.  Jozef Kandráč 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

MOSUPO KFK, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

SZČO 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Garáţ 

Stavebné pozemky 

Byt 

Vodná plocha 

Zastavané plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel v obchodnej spoločnosti 

Majetkový podiel v obchodnej spoločnosti 

Majetkový podiel v obchodnej spoločnosti 

 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 



 
MUDr. Vladimír Kostilník 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

8.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Humenné 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta Humenné 

Člen Rady ZMOS 

Podpredseda regionál. ZMOS 

TKR – člen predstavenstva 

HES s.r.o. – podpredseda predstavenstva 

HNTV s.r.o. – predseda valného zhromaţdenia 

Komunitná nadácia mesta Humenné – správca nadácie 

VVS a.s. Košice – člen predstavenstva 

Nadácia pre rozvoj vysokého školstva – FCHPT STU Humenné – člen správnej rady 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Rodinný dom 

Garáţ 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

Zariadenie domu 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Stanislav Kubaský 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Chemosvit a.s. Svit 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce Šuňava 

Člen dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Poprad 

Člen dozornej rady Podtatranských novín 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Zastavané plochy a nádvoria 

Trvalé trávnaté porasty 

Ostatné plochy 

Lesné pozemky 

Vodné plochy 

Záhrady 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 



 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Štefan Kubík 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

 

Záhrada 

Orná pôda 

Trvalé trávnaté porasty 

Poľnohospodárska pôda 

Lesné pozemky 

Ostatné plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Nemá 

 

 
 



 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Mária Kulanová 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

26.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Zbudské Dlhé 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starostka obce Zbudské Dlhé 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrada 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. arch. Jozef Kuţma 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

ADL s.r.o. Prešov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Autorizovaný architekt 

Projekt Consult s.r.o. 

SMC a.s. 

Invest Leasing 

Mediking s.r.o. 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Prešov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Garáţ 

Záhrady 

Ostatné plochy 

Zastavané plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Zbierka strieborných a zlatých mincí 

Zbierka obrazov a plastík 

Lovecké zbrane 

Vklady  v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 



úver 
Titul, meno, priezvisko: 

Mgr.  Vladimír Ledecký 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Spišský Hrhov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce Spišský Hrhov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Trvalé trávnaté porasty 

záhrady 

Lesné pozemky 

Ostatné plochy 

Zastavané plochy a nádvoria 

Vodné plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

 

Vklady v banke 

Obchodný podiel vo firme 

Hotovosť 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Bartolomej Leško 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

2.2.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

SÚC PSK Prešov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Orná pôda 

Rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Tomáš Lešo 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

22.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Vranov nad Topľou 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta Vranov nad Topľou 

Člen dozornej rady  MsBP a.s. - predseda 

Člen správnej rady Vranovskej nemocnice, n.o. 

Člen predstavenstva VVS, a.s. 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Chata 

Garáţ 

Byt 

Rekreačná chalupa 

Dvor so záhradou 

Orná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Ľubomír Mačko 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Základná škola Lendak 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Keţmarok 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Stanislav Mathia 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

31.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Prudens s.r.o. Prešov  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

 

Prudens s.r.o. Prešov – konateľ  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Predseda Správnej rady ARR 

Poslanec obecného zastupiteľstva Malý Šariš 

Riaditeľ OZ KM Prešov 

Predseda správnej rady ALTEA n.o. 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Záhrady 

Rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Hypotekárny úver 

Stavebný úver 

Spotrebný úver 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Jozef Mezovský 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

22.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Liptovská Teplička 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce Liptovská Teplička 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Rodinný dom 

Zastavané plochy a nádvoria 

Záhrady 

Trvalé trávnaté porasty 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ján Mokoš 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Vysoké Tatry 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta Vysoké Tatry 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Záhrada 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Peter Molčan 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

12.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Sabinov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta Sabinov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy 

Záhrada 

Garáţ 

Rekreačná chata 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. František Mráţik 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

15.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Neštátny lekár 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Vranov nad Topľou 

 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Majetok NZZ 

Vklady v bankách 

Zariadenie ambulancie 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Peter Obrimčák 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

VEBI s.r.o. Stropkov 

NR SR  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor Mesta Stropkov 

Člen valného zhromaţdenia Nemocnica Stropkov, n.o. 

Člen valného zhromaţdenia BYHOS .s.ro. 

Člen valného zhromaţdenia MŠK Tesla Stropkov s.r.o. 

Člen správnej rady Vranovská nemocnica n.o. – od 12/2008 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrady 

Rekreačná chata 

Zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. František Orlovský 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

FOZ s.r.o. Stará Ľubovňa 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

FOZ s.r.o. Stará Ľubovňa 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Pozemky 

Garáţ 

Garáţ 

Pozemok k bytu 

Polyfunkčný dom 

Pozemok k polyfunkčnému domu 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Róbert Oros 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Veľký Šariš 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor Mesta Veľký Šariš 

Člen republikovej rady ZMOS 

Člen predsedníctva ZMOS 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrady 

Záhradky 

Orné pôdy 

Trvalé trávnaté porasty 

Ostatné plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

zariadenie bytu 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

pôţička 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

JUDr. Ján Pataky 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

8.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

NR SR 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Slobodné povolanie - advokát 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec NR SR 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Zastavané plochy a nádvoria 

Záhrady 

Garáţ 

Garáţ 

Rodinný dom 

Zvernica 

Rekreačná chata 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

Lovecké zbrane 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel v spoločnosti 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Úver 
 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Miroslav Perignáth 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Keţmarok 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Člen  správnej rady NEFO PSK, n.f. 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Orná pôda 

Trvalý trávnatý porast 

Rodinný dom 

Domový pozemok 

Zastavané plochy 

Garáţ 

Rodinný dom 

Byt 

Bytový dom – spoločné časti 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Stavebná pôţička 

Úver 

 
 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jozef Polačko 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

31.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

VŠMP ISM Slovakia Prešov  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

 

VŠMP ISM Slovakia Prešov – predseda správnej rady 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Zariadenie bytu 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

 

nemá 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jaroslav Prokopovič 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

31.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

ISPro, s.r.o. 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

ISPro, s.r.o. - konateľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Stropkov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Trvalé trávnaté porasty 

Lesné pozemky 

  

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Peter Prokopovič 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Bardejov 

Viceprimátor Mesta Bardejov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Garáţ 

Záhrada 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jaroslav Regec 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

18.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

R.J.R. s.r.o. Snina 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Predseda dozornej rady ARR PSK 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Chata 

Rodinný dom 

Orná pôda 

Zastavané plochy a nádvoria 

Výrobná hala 

Administratívna budova 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel v obchodnej spoločnosti 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jozef Savka 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

7.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Výsluhový dôchodok 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Snina 

Člen výboru lesopoľnohospodárskej urbárskej spoločnosti Snina 

Podpredseda dozornej rady Verejnoprospešné sluţby Snina, s.r.o. 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Trvalé trávnaté porasty 

Lesné pozemky 

Orná pôda 

Pozemok 

Zastavané plochy a nádvoria 

Ostatné plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Pavel Slaninka 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

24.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Móda s.r.o. Uzovský Šalgov  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orná pôda 

Záhrady 

Trvalé trávnaté porasty 

Ostatné plochy 

Lesné pozemky 

Poľnohospodárske objekty  

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

pôţička 
 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Peter Sokol 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obvodný úrad Stará Ľubovňa 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Stará Ľubovňa 

Člen správnej rady Nemocnica s poliklinikou Stará Ľubovňa, n.o. 

Člen dozornej rady MARMON, s.r.o. Stará Ľubovňa 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Trvalé trávnaté porasty 

Ostatné plochy 

Les 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ivan Solej 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

22.12.2009 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Lesy SR š.p. Banská Bystrica 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrada 

Garáţ 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Lovecké zbrane 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ján Soliar 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Technické sluţby s.r.o. Keţmarok 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

TS s.r.o. Keţmarok – konateľ  

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Pozemok  pod bytovým domom 

Zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

Ţivotné poistenie 

Podielové fondy 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PaedDr. Jaroslav Suchý 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

22.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s, Bratislava 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Humenné 

Predseda OZ GAUDIUM Humenné 

Člen dozornej rady Spoločné zdravotníctvo , a.s. Bratislava 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Záhrady 

Zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

Osobný automobil 

Umelecké diela 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Michal Sýkora 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Štrba 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce Štrba 

Predseda ZMOS 

Člen správnej rady recyklačného fondu 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Rodinný dom 

Stodola 

Sklad 

Pivnica 

Záhrady 

Orná pôda 

Trvalé trávnaté porasty 

Zastavané plochy a nádvoria 

Ostatné plochy 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Pavol Tarcala 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

KDH Bratislava  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Bardejov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy a nádvoria 

Trvalé trávnaté porasty 

Orné pôdy 

Lesný pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 
 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Jana Vaľová 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

18.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

NR SR  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslankyňa MsZ Humenné 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Garáţ 

Pozemok  

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Peter Vaščák 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

17.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrady 

Lesné pozemky 

Orná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Cyril Václav 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Neštátny lekár 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec OcZ Rakúsy 

OZ Šanca pre mladých 

Člen Rady SKZL 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrady 

Zastavané plochy a nádvoria 

Orná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Zdenko Velecký 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

OTRTOPEDIK s.r.o. 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Medical – Care s.r.o. 

OTRTOPEDIK s.r.o. 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel vo firme 

Majetkový podiel vo firme 

 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úvery 

 

 

 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Eduard Vokál 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

27.12.2009 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Lipany 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta Lipany 

Zdruţenie obcí Hornej Torysy - predseda 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Pozemok k bytu 

Garáţ 

Stavebný pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

Stavebné sporenie 

Ţivotné poistenie 

Zariadenie bytu 

Podielový fond 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 



 
 

 

Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Peter CHUDÍK 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

predseda PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Rodinný dom 

záhrady 

Pozemky 

Trvalé trávnaté porasty 

Zastavané plochy a nádvoria 

Dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

Lovecké zbrane 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 



 

 

 

 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Anna Holtmanováá 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

29.3.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Šarišské múzeum Bardejov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Člen komisie kultúry MsZ Bardejov 

  

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrada 

Zastavané plochy a nádvoria 

Byty 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklad v banke 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

PaedDr. Rudolf Abrahám 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Primátor mesta Svit 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Garáţ 

Garáţ 

Záhradný domček 

Byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PaedDr. Miroslav Benko 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.12.2009 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

 

Základná škola Kúpeľná 2 Prešov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

nevlastní 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

osobný automobil 

vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

JUDr. Štefan Bieľak 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Spišská Belá 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Člen predsedníctva ZMOS 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

pozemky 

Poľnohospodárka pôda 

Lesná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Peter Bizovský 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Ľubovnianska nemocnica, n.o.  

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Trvalé trávnaté porasty 

Orná pôda 

Zastavané plochy a nádvoria 

Garáţ 

Garáţ 

Rodinný dom 

Byt 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 

 
 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Milan Bzdil 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.12.2009 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Stropkov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy a nádvoria 

Záhrady 

Orné pôdy 

Trvalé trávnaté porasty 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

vklady v nakách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Miroslav Čekan 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Poliklinika Sabinov n.o. 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Člen výboru MFK Sabinov 

Podpredseda výboru INTERNACIONÁL Sabinov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Záhrady 

Byt 

Pozemok 

Rekreačná chata 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Pavol Ceľuch 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Sverţov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

starosta obce 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Zariadenie bytu 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Anton Danko 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

15.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Poprad 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

primátor mesta Poprad 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Nebytový priestor 

Garáţ 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

Vklady v banke 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Titul, meno, priezvisko: 

Miroslav Daňo 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

JAGI s.r.o. 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Tibor Focko 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

11.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Nemocnica A. Leňa Humenné n.o. 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Gynekologické centrum s.r.o. Humenné - konateľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Zástupca starostu OcÚ Kamenica nad Cirochou 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Lesné pozemky 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel vo firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Úver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Milan Gaľa 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

20.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Neštátny stomatológ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Byt 

Byt 

Byt 

Záhrada 

Stomatologická ambulancia a pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

Zariadenie bytov 

Zariadenie domu 

Zariadenie stomatologickej ambulancie 

Vklad v banke 

 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel vo firme 

Majetkový podiel vo firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Jozef Halecký 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

14.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

NR SR 

Bardejovské Kúpele 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Prameň s.r.o. - majiteľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Viceprimátor mesta Bardejov 

Poslanec MsZ Bardejov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Garáţ 

Záhrada 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Zariadenie bytu 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel vo firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Pôţička 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jozef Harabin 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

27.12.2009 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Mesto Spišská Stará Ves 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Primátor mesta  

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Trvalé trávnaté porasty 

Zastavané plochy a nádvoria 

Záhrady 

Rodinný dom 

Hospodárska budova 

Spoločné nehnuteľnosti - urbár 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Zariadenie bytu 

Zbierka mincí 

Lovecké zbrane 

Obrazy 

Vklad v banke 

Ţivotné poistenie 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 



 
Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Alţbeta Havrančíková 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

21.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

ZŠ a MŠ Liptovská Teplička 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Klub beţeckého lyţovania Tatry 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orné pôdy 

Trvalé trávnaté porasty 

Zastavané plochy  a nádvoria 

Záhrady 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Ivan Hopta, CSc. 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Humenné 

člen Dozornej rady Humenskej televízie 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Emil Chlapeček 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

PKO Prešov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

pôţička 

úver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Jozef Kičura 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

SAD Prešov 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

ALZ, s.r.o. Prešov – konateľ 

B.K. s.r.o. Prešov   - konateľ 

KBR sanita, s.r.o. Prešov – konateľ 

PEGEBE, s.r.o. Prešov - konateľ 

VICTORIA Prešov s.r.o. – konateľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Podpredseda predstavenstva SAD Prešov, a.s. 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Ostatné plochy 

Trvalé trávnaté porasty 

Zastavané plochy a nádvoria 

Orná pôda 

Rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Majetkový podiel vo firme 

Majetkový podiel vo firme 

Majetkový podiel  vo firme 

Majetkový podiel vo firme 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Stavebný úver 

Hypotekárny úver 



 

Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Mikuláš Komanický 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

29. 12. 2009 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Orná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Juraj Kuročka 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

22.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

GIOS s.r.o. Vranov nad Topľou 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

GIOS s.r.o. Vranov nad Topľou – spoločník 

CEMED s.r.o. Vranov nad Topľou – spoločník 

Mestský bytový podnik -akcionár 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Vranov nad Topľou 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrada 

Polyfunkčný objekt 

Rozostavaná chata 

Orná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

pôţička 
 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Štefan Kuţma 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

NR SR 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy 

Záhrady 

Orné pôdy 

Rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v banke 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

PaedDr. Milan Majerský 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Levoča 

Slovenský  orol  - športový klub 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Hypotekárny úver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Marek Molčan 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

30.12.2009 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Neštátny lekár 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslanec MsZ Vranov nad Topľou 

Člen DR MsBP Vranov nad Topľou do 25.6.2009 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Byt 

Pozemok pod bytovým domom 

Zastavané plochy a nádvoria 

Záhrady 

Rodinný dom 

Rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Hypotekárny úver 

 

 

 

 

 



 

Titul, meno, priezvisko: 

Ján Paľa 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

18.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Nemcovce 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starosta obce 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Záhrady 

Zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v banke 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Stavebný úver 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Peter Pilip 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

Oznámenie bolo doručené: 

7.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

Bytservis Svidník s.r.o. - konateľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Zastavané plochy a nádvoria 

Záhrady 

Rekreačná chata 

Byt 

Podiel na spoločných častiach domu 

Garáţe a sklady PHM 

Stavby 

Sklady 

Vrátnica 

Budovy 

Rozostavaný kultúrny dom 

Obchodný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobné automobily 

Nákladné automobily 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

Úver 

Úver 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ján Ragan 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Úrad práce sociálny vecí a rodiny Vranov nad Topľou 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Chata 

Pozemok 

Lesný pozemok 

Garáţ 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

nemá 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Nadeţda Sirková 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

15.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

Obec Ubľa 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Starostka obce 

Člen výboru Zdruţenia obcí mikroregiónu Ublianskej doliny  

Člen riadiaceho výboru MAS Poloniny 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Byt 

Rodinný dom 

Záhrady 

Garáţ 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

nemá 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Pavol Slovík 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

19.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

SLOVCHIR, s.r.o. 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

SLOVCHIR, s.r.o. - konateľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Rodinný dom 

Dvojgaráţ 

Zastavané plochy a nádvoria 

Ostatné plochy 

Trvalé trávnaté porasty 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 
 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

 

Ing. Andrea Turčanová 

 

Oznámenie za rok: 

2009 

 

Oznámenie bolo doručené: 

13.1.2010 

 

Verejná funkcia: 

poslanec PSK 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: 

áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 

6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 

Poslankyňa MsZ Prešov 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 

ústavného zákona): 

Záhrada 

Zastavané plochy a nádvoria 

Rodinný dom 

Byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 

písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-

násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

Úver 

Úver 

 

 

 

 

 

 


