Titul, meno, priezvisko:
Ing. Pavol Gašper
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):
CVI s.r.o. 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):
- CVI s.r.o. –konateľ
- Podtatranský kuriér s.r.o. –konateľ
- Urbár Gerlachov, pozemkové spoločenstvo - podielnik
- ACERT s.r.o. –konateľ
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):
nevykonáva
Príjmy za rok 2019 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie:
9684€ iné: 17394€
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):
- Byt, Poprad, LV 3676, podiel BSM
- Zastavané plochy a nádvoria, Gerlachov, LV 467, podiel BSM
- Orná pôda, Gerlachov, LV 668, podiel 6/8
- Zastavaná plocha a nádvorie, Gerlachov, LV 1371, podiel 1
- Záhrada, Gerlachov, LV 1371, podiel 1
- Trvalý trávnatý porast, Gerlachov, LV 1371, podiel 1
- Orná pôda, Gerlachov, LV 1371, podiel 1
- Orná pôda, Gerlachov, LV 664, podiel 1/4
- Orná pôda, Gerlachov, LV 716, podiel 1/18
- Lesné pozemky a TTP, Starý Smokovec, LV 559, podiel 43/4675+777/37400
- Orná pôda, Veľká, LV 842, podiel 1/2
- Orná pôda, Veľká, LV 1700, podiel 34/72+34/72
- Orná pôda, Veľká, LV 1698, podiel 1/4
- Orná pôda, Veľká, LV 1697, podiel 1/4
- Trvalý trávnatý porast, Veľký Slavkov, LV 763, podiel ½

-

Lesný pozemok, Gerlachov, LV 1675, podiel 1
Lesný pozemok, Gerlachov, LV 1300, podiel 1
Trvalý trávnatý porast, Gerlachov, LV 1332, podiel 1

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):
Finančná hotovosť
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
- Majetkový podiel vo firme
- Majetkový podiel vo firme
- Majetkový podiel v pozemkovom spoločenstve
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. f)
ústavného zákona)
neužíva
Prijaté dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona)
nemá

