Titul, meno, priezvisko:
MUDr. Ing. Marek Fedor
Oznámenie za rok:
2019
Oznámenie bolo podané:
do 30.apríla
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.
- Člen správnej rady Vranovská nemocnica n.o.
- Predseda poľovníckej organizácie Hubertlov Petrovce nad Laborcom
Príjmy za rok 2019 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie.
9524€ iné: 26176€ 10m3 dreva
Kópia daňového priznania, alebo iného dokladu preukazujúceho sumu príjmov na predchádzajúci rok
doložená:
áno
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a)
ústavného zákona):
- Zastavaná plocha a nádvorie, Vranov nad Topľou, LV 6085, podiel BSM
- Záhrada, Vranov nad Topľou, LV 6302, podiel BSM
- Záhrada, Vranov nad Topľou, LV 4760, podiel 1/3
- Orná pôda, Sačurov, LV 890, podiel 5/20
- Trvalé trávnaté porasty, Nižný Hrušov, LV 714, podiel 2/16
- Trvalé trávnaté porasty, Cabov, LV 357, podiel 10/1640
- Lesy , Banské, LV 64, podiel 1080/1288800
- Lesy, Cabov, LV 325, podiel 2880/3144610
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 35násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona):
Majetkový podiel vo firme
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona):

nemá

Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby (čl. 7 ods. 4 písm. e)
ústavného zákona)
neužíva
Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby (čl. 7 ods. 4 písm. e)
ústavného zákona)
neužíva
Prijaté dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona)
nemá

