
Titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Anna Aftanasová 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Ústredie práce, sociálny vecí a rodiny 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): 
Člen Správnej rady ARR PSK – bez príjmu 
Člen Dozornej rady Ľubovnianska nemocnica n. o. – bez príjmu 
Členka správnej rady Krajské autistické centrum Prešov n.o. – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6582,55€  iné 21.304€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Záhrada 
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): 
Zariadenie rodinného domu 
Zariadenie bytu 
Vklady v bankách 
Stavebné sporenie 
Osobný automobil 
Životné 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: 
MUDr. Ján Ahlers, MPH. 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
FNsP J.A. Reimana Prešov 
Očná klinika Oculex 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): 
Derma Care s.r.o. - konateľ - bez príjmu 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Prešov 
TSMP a.s. – člen predstavenstva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
5.976,91€ iné: 54.183,62€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Pozemky 
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 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Milan Baran 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 Poprad a.s.  
 
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 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.238,74€  iné 20.788,99€ 
 
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): 
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: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
MV SR – Okresný úrad 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 správnej rady ARR PSK- bez príjmu 
SFZ – asistent rozhodcu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.752,80€  iné 33.680,39€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
orné pôdy 
zastavaná plocha a nádvorie 
 
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): 
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. Jozef Berta 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
starosta obce 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): 
FK Soľ - prezident klubu - bez príjmu 
Združenie Slánske vrchy – východ – predseda správnej rady - bez príjmu 
MAS Slánske vrchy – Topľa – predseda správnej rady - bez príjmu 
ARR PSK – člen zboru poradcov – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.238,74€ iné: 39.795€ 
 
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 
Združené pozemky 
Trvalé trávnaté porasty 
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 
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: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí - predseda 
Zmos – Člen Rady a Predsedníctva 
Podtatranská vodárenská spoločnosť  a.s. Poprad – člen predstavenstva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
9.385,36€  iné  43.237,02€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
rodinný dom 
pozemky 
poľnohospodárska pôda 
lesná pôda 
garáž so skladom 
 
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 
hypotekárny úver 
 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Peter Bizovský 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
poslanec MsZ Stará Ľubovňa 
viceprimátor mesta Stará Ľubovňa 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
7.613,05€  iné 60.016,34€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Trvalé trávnaté porasty 
Orné pôdy 
Zastavané plochy a nádvoria 
Garáž 
Garáž 
Rodinný dom 
Rodinný dom 
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 
Osobný automobil 
Osobný automobil 
Vklady v bankách 
Lovecké zbrane 
Zariadenie bytov 
 
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. Miroslav Bujda 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Ministerstvo vnútra SR - prednosta ObÚ 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): 
nevykonáva 
 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.188,95€ iné: 27.199,35€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Záhrada 
Záhradná chatka 
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: 
Pavol Ceľuch 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 Sveržov 
 
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 
Výbor pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR Bardejov - bez príjmu 
Člen správnej rady ARR PSK – bez príjmu 
DEUS Bratislava - člen expert. prac. komisie pre štandardizáciu procesov v projekte DCOM – 
bez príjmu 
Prezident DPO SR  
Člen rady ZMOS  a predsedníctva - bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
7.729,21€  iné: 32.181,75€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Zastavaná 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): 
Hypotekárny úver 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Milan Cocuľa 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 oblasť 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): 
nevykonáva 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Zbor zástupcov ARR PSK  
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.718,65€  iné: 20.480,23€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Garáž 
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): 
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: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Poslanec MsZ Sabinov 
Spoločnosť Šariš Sabinov a.s. – predseda dozornej rady 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.089,37€  iné: 27.034,68€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Záhrady 
Byt 
Zastavané plochy a nádvoria 
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): 
nemá 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH. 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
FNsP J.A. Reimana Prešov 
UPJŠ Košice 
 
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): 
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a res. chorôb, n.o. Dolný Smokovec - člen správnej rady - 
bez príjmu 
Združenie pri FNsP J.A. Reimana Prešov oz. – zakladateľ – bez príjmu 
  
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
8.865,10€  iné: 59.176,19€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Dom 
Byt 
Byt 
Chalupa 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
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): 
hypotekárny úver 
 



Titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Evanjelická spojená škola 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): 
Evkogym, n. f. Prešov- správca fondu - bez príjmu 
Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska o. z. - predseda - bez príjmu 
Nadácia J. A. Komenského Žilina – bez príjmu 
Mesto Prešov – člen komisie pre ochranu verejného poriadku -  neposlanec 
Predseda školského výboru ECAV na Slovensku 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
7.673,24€ iné: 25.345,91€ 
 
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 
Orné pôdy 
 
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): 
hypotekárny úver 
hypotekárny úver 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Michal Druga 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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, sociálnych vecí a rodiny 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): 
TKR s.r.o. Humenné - predseda dozornej rady - bez príjmu 
Nemocnica A. Leňa Humenné – člen dozornej rady – bez príjmu 
Poslanec MsZ Humenné 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.222,14 € iné: 18.859,01€ 
 
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): 
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: 
MUDr. Ing. Marek Fedor 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
MARKUSS 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): 
MARKUSS 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 
Člen dozornej rady Lesná spoločnosť Cabov 
Člen dozornej rady Vranovská nemocnica a.s. 
Predseda poľovníckej organizácie Hubertlov Petrovce nad Laborcom 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.752,81€  iné: 9.404,96€   10m3 dreva 
 
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  
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): 
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: 
Jozef Fedorko 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
SlovTrans Vranov nad Topľou - uvoľnený pre výkon verejnej funkcie 
 
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 Pakostov 
ObFZ Humenné - predseda revíznej komisie - bez príjmu 
FO AJAX Pakostov- tajomník- bez príjmu 
Externý technik BOZP STD DONIVO a.s. 
AgroTrend  s.r.o. Cernina 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.238,74€ iné: 18.732€ 
 
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 
Trvalé trávnaté porasty 
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): 
úver



Titul, meno, priezvisko: 
MVDr. Ján Ferko 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 dozornej rady 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.736,20€  iné: 47.120,88€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Ošetrovňa 
Rodinný dom 
Orná pôda  
Záhrada 
Dvor 
 
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: 
MUDr. Tibor Focko 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Gynekologické centrum s.r.o. Humenné 
FNsP J. A. Reimana 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): 
Gynekologické centrum s.r.o. Humenné – majiteľ, konateľ 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Člen dozornej rady NsP A. Leňa Humenné a.s. 
Člen správnej rady Jeseň života n.o. Veľká Lomnica do 11.7.2017 
Člen dozornej rady Jeseň života n.o. Veľká Lomnica od 11.7.2017 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.188,95€  iné: €  21.756,01€ 
 
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 
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 Gynekologické centrum s.r.o. Humenné 
 
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: 
2017 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 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): 
ARR PSK – zbor zástupcov 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.222,14€  iné: 16.077,10€ 
 
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: 
Jozef Grivalský 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
starosta obce Krížova 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): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.238,74€ iné: 38.753,03€ 
 
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 
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): 
Úver 
 



Titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Pavel Hagyari 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
SZČO - advokát  
 
Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 
6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 
Carpe diem s.r.o. – konateľ, spoločník  
HK Real – spoločník, konateľ  
Direct Investments a.s. – predseda predstavenstva  
Trade Frost v likvidácii – spoločník  
3 Point Millenium s.r.o. – spoločník 
ArteBoss – spoločník 
Aa busines Tatry v likvidácii – spoločník 
HK Advisory s.r.o. v likvidácii - spoločník  
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.653,21€ iné: 12.035,16€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Dom 
Dom 
Dom 
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): 
Umelecké diela 
Zariadenie bytu 
Finančná hotovosť 
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 Carpe diem s.r.o. Prešov 
Obchodný podiel 3 POINT MILLENIUM s.r.o. Bratislava  
Obchodný podiel AA BUSINESS TATRY s.r.o. Starý Smokovec 
Obchodný podiel ArteBoss, s.r.o. Bratislava  
Obchodný podiel Garderoba s.r.o. Prešov 
Obchodný podiel HK Advisory s.r.o. Bratislava 
Obchodný podiel Botanique Art s.r.o. Prešov 
Obchodný podiel Trade Frost, s.r.o. 
 
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): 
pôžičky 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Boris Hanuščak 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 – uvoľnený na výkon verejnej funkcie 
 
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 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.232,72€  iné: 53.896,02€ 
 
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): 
Zariadene rodinného domu 
Zariadenie rekreačnej chaty 
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. Jozef Harabin 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok - zaradený mimo štátnej služby 
 
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  
Člen výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVAR Kežmarok - bez príjmu 
Člen dozornej rady Regionálneho vzdelávacieho centra - bez príjmu 
Člen konzultačného zboru Pieninského národného parku  - bez príjmu 
Kontrolór po ľovníckeho združenia Bystrá v Osturni - bez príjmu 
Člen dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 
Člen Kežmarskej rozvojovej rady 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
3.310,01€ iné:15.391,01€ 
 
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 
Lesná pôda 
Ostatné plochy 
Zastavané plochy a nádvoria 
Záhrady 
Rodinný dom 
Spoločné nehnuteľnosti – urbár 
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): 
 
Vklady v bankách 
Životné poistenie 
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. Alžbeta Havrančíková 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 bežeckého lyžovania Tatry - bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.105,96 €  iné: 13.735,07€ 
 
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: 
MUDr. Andrej Havrilla 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 
Ľubovnianska nemocnica n.o. 
Bardejovské kúpele, a.s. 
 
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 Ľubovnianskej nemocnice, n.o. – bez príjmu 
Člen správnej rady MsP sv. Jakuba n.o. Bardejov – bez príjmu 
Člen Správnej rady NsP Svidník  – bez príjmu 
Člen prezídia RLK a člen dozornej rady SLK 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.743,65€  iné: 56.605,79€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Garáž 
Garáž 
Lesná pôda  
Záhrada 
Byt 
Orná pôda  
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): 
Zariadenie bytu + chaty 
Osobný automobil 
Cenné papiere 
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): 
úver 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ján Holinka 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
starosta obce 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): 
My na hranici župy o.z. – predseda – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.786 iné: 29.880,81€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
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): 
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: 
PhDr. Ivan Hopta, CSc. 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
K 31. marcu 
 
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): 
nie 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Humenné 
Politická strana Úsvit - bez príjmu 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.242,67 €  iné: 2140€ 
 
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): 
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: 
Pavel Hudáček 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Starosta obce 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): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
7.712,62€ iné: 29.724,63€ 
 
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 
Garáž 
 
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): 
leasing 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Emil Chlapeček 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 –uvoľnený pre výkon funkcie 
Okresný úrad 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 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.159,17€   iné: 23.781,90€ 
 
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): 
pôžička 
úver 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Peter CHUDÍK 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
  
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
Verejná funkcia: 
predseda PSK do 1.12.2017 
 
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): 
Predseda správnej rady Prešovskej univerzity – bez príjmu 
Člen správnej rady Prešovské zdravotníctvo, a.s. – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6610,72€+ funkčné pôžitky 1612€ 
Iné: 23.532€ + paušálne výdavky 19.380€á 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Chata 
Hospodárska budova 
Záhrady 
Trvalé trávnaté porasty 
Zastavané plochy a nádvoria 
Dom 
Dvojgaráž 
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): 
Vklady v bankách 
Lovecké zbrane a pištoľ 
 
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 1.FEV Humenné s.r.o. 
Majetkový podiel vo firme 2.FEV Humenné s.r.o. 
Majetkový podiel vo firme Farmakol s.r.o. 
Majetkový podiel vo firme Farmalog s.r.o. 



Majetkový podiel vo firme Farmapap, s.r.o. 
Majetkový podiel vo firme Farmex s.r.o. 
Majetkový podiel vo firme Farmlek s.r.o. 
Majetkový podiel vo firme TOP STAV MEGA KLIMA s.r.o . do 13.10.217 
 
 
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  
 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Martin Jakubov 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
SPEND s.r.o. 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): 
SPEND s.r.o. Stropkov - konateľ 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Stropkov  
Stropkovská sociálna n.o. – dozorná rada – bez príjmu 
Dom detí božieho milosrdenstva o.z. – dozorná rada – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.620€ iné: 13.165,74€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Orné pôdy 
Ostatné plochy 
Zastavané plochy a nádvoria 
Rodinný dom 
Záhrada 
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 SPEND s.r.o. 
 
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 Janiga 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Horská záchranná služba 
 
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 a viceprimátor MsZ Vysoké Tatry 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.703,01€ iné: 41.101,68€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Bytový dom – podiel na spoločných častiach 
Zastavaná plocha 
Garáž 
Garáž 
Zastavaná plocha 
Byt 
Bytový dom– podiel na spoločných častiach 
Zastavaná 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 
 
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 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Vladimír Jánošík  
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 Lipany - uvoľnený na výkon verejnej funkcie 
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): 
Dozorná rada IPC – bez príjmu 
ZOHT – štatutár – bez príjmu 
Centrum manažmentu reg. rozvoja Sabinov – člen – bez príjmu 
OO CR Šariš – člen -bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie.  
6.786€  iné: 28.377,59€ 
 
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 
Rozostavaná chata 
Byt 
Byt 
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): 
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 
stavebné sporenie 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Stanislav Kahanec 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
nevykonáva 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ v Prešove 
Podpredseda predstavenstva SpravbytKomfort, a.s. Prešov 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.786€   iné: 16.656,43€ 
 
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 
 
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 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. Adrián Kali ňák 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
K§P AGENCY s.r.o. Dedačov 
 
Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 
6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 
K§P AGENCY s.r.o. Dedačov - konateľ 
Kappax s.r.o. Medzilaborce - konateľ 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Medzilaborce 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.769,40€ iné: 6.045€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Orná pôda 
Zastavané plochy 
Rodinný dom 
Garáž 
Prevádzková budova 
Kotolňa 
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 
 
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 K§P AGENCY s.r.o. Dedačov 
Majetkový podiel vo firme Kappax s.r.o. Medzilaborce 
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: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 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): 
MOSUPO J§M Stará Ľubovňa - konateľ, spoločník 
MOSUPO KFK s.r.o. Stará Ľubovňa - konateľ a spoločník 
samostatne zárobkovo činná osoba 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.089,39€ iné: 22.065,70€ 
 
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 
Garáž 
Stavebný pozemok 
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): 
Majetkový podiel vo firme MOSUPO J§M Stará Ľubovňa 
Majetkový podiel vo firme MOSUPO KFK s.r.o. Stará Ľubovňa 
Majetkový podiel vo firme BEKORI s.r.o. Brezovica 
 
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 
Leasing 



Titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Jozef Kičura 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 a.s. 
 
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): 
B.K. s.r.o. Prešov   - konateľ 
KBR sanita, s.r.o. Prešov – konateľ 
VICTORIA Prešov s.r.o. – konateľ 
SAD Prešov, a.s. - predseda predstavenstva 
BUS Karpaty s.r.o. - konateľ 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.769,40€   iné: 29.606,38€+predaj obchodného podielu 69.462,38€ 
 
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 
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 
 
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 ALZ, s.r.o. Prešov do 1.7.2017 
Majetkový podiel vo firme B.K. s.r.o. Prešov    
Majetkový podiel  vo firme KBR sanita, s.r.o. Prešov 
Majetkový podiel vo firme VICTORIA Prešov s.r.o 
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. Peter Kraj ňák 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 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 Prešov 
Predseda dozornej rady Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. do 27.3.2017 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.155,74€ iné: 45.464€ 
 
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 
 
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): 
pôžička 
 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Juraj Kuro čka 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 do VI/2017 
CEMED s.r.o. Vranov nad Topľou – spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Posudkový lekár UPSVaR Vranov nad Topľou 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.909,37€  iné: 17.108,10€ 
 
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 
 
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 GIOS s.r.o. Vranov nad Topľou do VI/2017 
Majetkový podiel vo firme CEMED s.r.o. Vranov nad Topľou 
 
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): 
pôžička 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Štefan Kužma 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Mestský úrad 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 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.189€  iné: 28.762€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Zastavaná plocha 
Záhrada 
Orné pôdy 
 
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: 
Mgr.  Vladimír Ledecký 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 
Predseda správnej rady ARR PSK 
Expert Úrad vlády SR 
Prednášajúci UKF Nitra 
Prednášajúci SPU Nitra 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.781,96€  iné: 46.055,89€ 
 
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 
Ovocné sady 
Lesné pozemky 
Ostatné plochy 
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): 
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 vo firme AVLEON 
 



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. Ľubomír Luki č 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 Kvakovce  
Obec Holčíkovce  
Obec Drahňov  
 
Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 
6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 
STELL s.r.o. Vranov nad Topľou – konateľ, spoločník  
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Vranov nad Topľou 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.744,91€ iné: 14.865,86€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Rekreačná chata 
Ostatné plochy 
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): 
Zariadenie bytu 
Vklady v bankách 
Zariadenie rekreačnej chaty 
 
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. Michal Lukša, MBA 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.205,55€ iné: 19.530€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Záhrady 
Zastavané plochy a nádvoria 
Dom 
Dom 
Garáž 
Garáž 
Byt 
Ostatné plochy 
Dom 
Trvalé trávnaté porasty 
Ovocné sady 
 
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: 
Mgr. Alena Madzinová 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 Veľký Slavkov 
Mesto Poprad 
AVaMP, n.o. Liptovský Mikuláš 
 
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 Poprad 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.695,41€ iné: 32.332,28€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt s pozemkom 
Záhradná chatka 
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 



úver 



Titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. Milan Majerský 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
Verejná funkcia: 
poslanec PSK do 30.11.2017, predseda PSK od 1.12.2017 
 
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 Levoča do 12.12.2017 
 
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 dozornej rady Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 
Lesy Mesta Levoča s.r.o. – člen valného zhromaždenia do 12.12.2017 – bez príjmu 
Stavebná prevádzkareň s.r.o. Levoča -člen valného zhromaždenia do 12.12.2017 – bez príjmu 
NsP Levoča – člen valného zhromaždenia do 12.12.2017 . bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
9.868,14€    iné: 51.045,27 € 
 
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 
 
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 
úver 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Jaroslav Makatúra 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 Malá Domaša 
 
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 dozornej rady Vranovská nemocnica n.o.  
ÚPSVaR Vranov nad Topľou - člen výboru pre otázky zamestnanosti 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.238,74€ iné: 27.727,75€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Garáž 
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): 
Zariadenie rodinného 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): 
Hypotekárny úver 
Stavebný úver 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Jozef Mezovský 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 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 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.222,14€  iné: 29.776,35€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie 
Zastavané plochy a nádvoria 
Orná pôda 
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): 
úver 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Patrik Miha ľ 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 Bardejov, 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): 
MEMORIX s.r.o. Bardejov – konateľ, spoločník 
súdny znalec v odbore chirurgia a traumatológia 
  
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
poslanec MsZ Bardejov 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.736,20€ iné: 45.495,68€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Chata 
Trvalé trávnaté porasty 
Lesné pozemky 
Zastavané plochy 
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): 
Lovecké zbrane 
Vklady v bankách 
Stavebné sporenie 
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 MEMORIX s.r.o. Bardejov 
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: 
Ing. Peter Molčan 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
IPC Prešov – člen dozornej rady – bez príjmu 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť - člen dozornej rady 
Eurovelo o.z. Lipany – predseda správnej rady  
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.165,36€   iné: 44.230,77€ 
 
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 
Garáž 
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 
 
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 Obrim čák 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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 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): 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice - člen dozornej rady 
Nemocnica  Poprad a.s. – podpredseda predstavenstva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
8.838,10€  iné: 89.405,26€ 
 
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 
Ostatné plochy 
Garáž 
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 



Titul, meno, priezvisko: 
Peter Pilip 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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. - spoločník  
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Člen dozornej rady NsP Svidník - bez príjmu 
ARR PSK – člen dozornej rady- bez príjmu 
Mesto Svidník – viceprimátor 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.265,91€  iné príjmy: 75.108,69€ 
 
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 
Stavby ( sklady, garáže, predajňa, učebňa, ostatné stavby, podnikový objekt, kaviareň) 
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 
Osobný automobil 
Osobný automobil 
Zariadenie domu, chaty  
 
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 Bytservis Sk  
 



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 investičný 
Hypotekárny úver 
Úver investičný 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Ján Ragan 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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): 
ARR PSK – člen zboru poradcov 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice a.s. - člen predstavenstva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.719,60€   iné: 53.012,46€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Chata 
Pozemok 
Lesný pozemok 
Garáž 
Garáž 
Orná pôda 
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): 
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. Miloslav Repaský 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
SPgŠ 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): 
BLT Logistic s.r.o. Bugľovce - spoločník, konateľ 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.840€ iné: 20.640€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Orná pôda 
Rodinný dom 
Záhrady 
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 
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 BLT Logistic s.r.o.  
 
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 
pôžička 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Nadežda Sirková 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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): 
Člen dozornej rady Nemocnice A. Leňa Humenné – bez príjmu 
Mikroregión ub ľanskej doliny – člen výboru – bez príjmu 
ZMOS – Sninský región – člen výboru – bez príjmu 
Člen správnej rady ARR PSK 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.769,40€  iné: 20.662,04€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Byt 
Záhrady 
Hospodársky objekt 
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 
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: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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, spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.287,38€  iné: 20.138,05€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Dvojgaráž 
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 
Lovecká zbraň 
 
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 Slovchir s.r.o. 
 
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 Sokol 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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): 
MV SR - Okresný 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): 
Člen správnej rady Ľubovnianska nemocnica n. o. 
Člen dozornej rady ARR PSK 
Člen správnej rady IPC PSK 
Člen dozornej rady EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa 
Poslanec MsZ Stará Ľubovňa 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
8.862,98€  iné: 22.001,04€ 
 
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 
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): 
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: 
Michal Sýkora 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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 
Člen Rady Slovenského pozemkového fondu 
Člen predstavenstva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 
Predseda ZMOS 
Predseda dozornej rady OTV s.r.o. 
Konateľ TV Štrba s.r.o. 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.679,43€  iné: 21.250,67€ 
 
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 
podiel v poľnohospodárskom družstve 
podiel v pozemkovom spoločenstve 
 
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. Martin Šmil ňák 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Cirkevná spojená škola 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): 
Poslanec MsZ Bardejov 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.703,01€ iné: 25.211,49€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Záhrady 
Zastavané plochy 
Rodinný dom 
Garsónka 
 
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 
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): 
Hypotekárny úver 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Jozef Švagerko 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Predseda dozornej rady Veolia Energia Poprad a.s. + člen VZ – bez príjmu 
Predseda dozornej rady Podtatranská vodárenská spoločnosť 
Člen dozornej rady Aquapark Poprad s.r.o. – bez príjmu 
Člen dozornej rady Letisko Poprad- Tatry a.s. – bez príjmu 
Člen dozornej rady Popradská energetická spoločnosť s.r.o. – bez príjmu 
Predseda správnej rady a čestný prezident  HK ŠKP Poprad o.z. – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.139,16€ iné: 58.237,89€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Zastavané plochy a nádvoria 
Orná pôda 
Rodinný dom 
Rodinný dom 
Lesné pozemky 
Trvalé trávnaté porasty 
Ostatné plochy 
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): 
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 
hypotekárny úver 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Andrea Tur čanová 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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 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): 
Členka predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
7.745,81€  iné: 49.002,72€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Záhrada 
Rodinný dom  
Zastavané plochy a nádvoria 
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): 
Úver 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Eduard Vokál 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu 
 
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 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 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 
6.638,98€  iné: 27.567,01€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Pozemok k bytu 
Garáž s pozemkom 
 
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 
Životné poistenie 
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: 
PhDr. Ján Vook 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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): 
Ministerstvo vnútra 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): 
MBK LION Svidník s.r.o. - spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
OZ Športový klub Centrum Svidník - bez príjmu 
OZ MUSIC Produktion Sk Svidník - bez príjmu 
Poslanec MsZ Svidník  
Člen dozornej rady Nemocnica Svidník – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.636,62€ iné: 13.408,28€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Byt 
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): 
vklad v banke 
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 Infinnity Group Svidník a .s. 
Majetkový podiel vo firme MBK LION Svidník  
 
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): 
pôžička 
pôžička 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Igor Wzoš 
 
Oznámenie za rok: 
2017 
 
Oznámenie bolo podané: 
k 31.marcu 
 
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 - viceprimátor 
 
Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 
6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 
WIP Consulting Poprad  v likvidácii – bez príjmu 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Popradská energetická spoločnosť s.r.o. – člen dozornej rady – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2017 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
6.669,82€ iné: 39.450,54€ 
 
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): 
Vklady v bankách 
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): 
Úver 


