
Oznámenia k majetkovým priznaniam 2020 

poslanci Zastupiteľstva PSK 
 

Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Michal Babin 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Energobyt s.r.o. 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): 

Michal Babin-Betin 

 

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

Poslanec MsZ Humenné 

Člen Valnej hromady TKR s.r.o. Humenné 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10686€ iné: 20.286 € 

 

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): 

Rodinný dom, Humenné. LV 7162, podiel 1/2 

Ostatné plochy, Prešov, LV858853, podiel 1/2 

 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko:  

Mgr. Jozef Bača 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

ZŠ Spišské Podhradie 

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

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

Poslanec MsZ Spišské Podhradie 

Nadácia pre podporu rodiny PSK – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10666€ iné: 4975€ 

 

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, Spišské Podhradie, LV 1866, podiel 1 

Dom, Spišské Podhradie, LV 1602, podiel 1/3 

Garáž, Spišské Podhradie, LV 1436, 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): 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Jozef Baran 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

ÚPSVaR SR Bratislava  

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

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

Poslanec MsZ Vranov n/Topľou 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10646€ iné: 23271€ 

 

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): 

 

Rodinný dom, Vranov nad Topľou, LV 6624, podiel 1/1 

Garáž, Vranov nad Topľou, LV 6624, podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvorie, Vranov nad Topľou, LV 6624, podiel1/1 

Radová garáž, Vranov nad Topľou, LV 2464, podiel 1/1 

Záhrada, Vranov nad Topľou, LV 6624, podiel 1/1 

Lesný pozemok, Kvakovce, LV 1277, podiel 30/6750 

Trvalý trávnatý porast, Kvakovce, LV 1282, podiel 192/29760 

Trvalý trávnatý porast, Kvakovce, LV 1427, podiel 192/29760 

Orná pôda, Kvakovce, LV 1226, podiel 2/10 

Ostatná plocha, Kvakovce, LV 1412, podiel 1/400 

Orná pôda, Kvakovce, LV 1412, podiel 1/400 



Trvalý trávnatý porast, Kvakovce, LV 1412, podiel 1/400 

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

PF UPJŠ v Košiciach 

 

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 TSMP, a.s.  

IDS Východ Košice – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

11206€ iné: 23925€ 

 

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): 

Rodinný dom, zastavaná plocha a nádvoria, orná pôda, Prešov LV 10449, podiel 1/1 

Orná pôda, Prešov, LV 10891, podiel 58/3143 

 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

PaedDr. Miroslav Benko 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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 

 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

11171€  iné 32348€ 

 

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): 

orná pôda, Dulova Ves, LV 506/259, podiel 1/1 

orná pôda, Dulova Ves, LV 506/134, podiel 1/1 

zastavaná plocha a nádvorie, Dulova Ves, LV 506/318, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

JUDr. Štefan Bieľak 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Obec Štrba  

Program s.r.o. Trenčín 

ZMOS Bratislava 

Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie 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): 

MSZ Spišská Belá – poslanec 

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. – člen dozornej rady 

MŠK Slavoj Spišská Belá o.z. – prezident klubu 

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí - predseda 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry Nowy Targ – predseda zhromaždenia 

KOCR Prešov – člen valného zhromaždenia 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10631€  iné  60754€ 

 

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): 

rodinný dom s pozemkom a garážou, Spišská Belá, LV 469, podiel 1/1 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 552, 752, 734, 1056, 1105, 1115 podiel 1/32 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 1057, 1056, podiel 1/32 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 765, 766, podiel 1/192 



poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 431, 948, 949 podiel 1/368 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 910, 911, 1176 podiel 1/96 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 442, podiel 106/42382 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 625, podiel 1/16 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 873, 874 podiel 1/240 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Reľov, LV 909, 908, 1198 podiel 1/48 

poľnohospodárske a lesné pozemky, Hagy, LV 389, podiel 106/42382 

 

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 

úver 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Peter Bizovský 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10200€  iné 71217€ 

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): 

Pozemok- orná pôda, Stará Ľubovňa, LV 9757, podiel 2/39 

Stavba- byt, Stará Ľubovňa, LV 4018, podiel ½ 

Pozemok- záhrada, zastavaná plocha, Stará Ľubovňa, LV 3410, podiel ½ 

Stavba- garáž, Stará Ľubovňa, LV 3410, podiel ½ 

Pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, Stará Ľubovňa, LV 169, podiel ½ 

Pozemok -orná pôda, Stará Ľubovňa, LV 4809, podiel 8/117 

Rodinný dom, Stará Ľubovňa, LV 169, podiel ½ 

Orná pôda, Stará Ľubovňa, LV 9367, podiel 1/1 

Orná pôda, TTP, Stará Ľubovňa, LV 4816, podiel 1/1 

Orná pôda, Stará Ľubovňa, LV 5773, podiel 1/1 

Orná pôda, Haligovce, LV 490, podiel ½ 

Zastavaná plocha a nádvorie, Haligovce, LV 490, podiel ½ 



Trvalý trávnatý porast, Haligovce, LV 490, podiel ½ 

Rodinný dom. Haligovce, LV 490, podiel 1/2 

 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. art. Juraj Bochňa Art.D 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov 

ZUŠ 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 

Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o. – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

11206€ iné:34588 € 

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, Bardejov, LV 8474, podiel 1 

Dom, Bardejov, LV 4360, podiel 1 

Chata, Bardejov, LV 4360, podiel 1 

Trvalé trávnaté porasty, Bardejov, LV 10401, podiel 1 

Trvalé trávnaté porasty, Bardejov, LV 1898, podiel 1 

Trvalé trávnaté porasty, LV 10401, podiel 1 

Trvalé trávnaté porasty, Bardejov, LV 4360, podiel 1 

Zastavané plochy a nádvoria, LV 4360, podiel 1 

Orná pôda, Bardejov, LV 10401, podiel 1 

Trvalé trávnaté porasty, Bardejov, LV 4360, podiel 1/2 

Dom, Stebnicka Huta, LV 10401, podiel ½ do VII/2020 



 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Veterán osobný automobil 17x 

Karavan 

Príves 3x 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

PaedDr. Patrícia Bujňáková 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

ZŠ a MŠ 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): 

Nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10666€ iné: 18368€ 

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- byt, Poprad, LV 3702, podiel 1 

Zastavaná plocha a nádvorie -garáž, Poprad, LV 2611, 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): 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Pavol Ceľuch 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Obec Sveržov 

DPO 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): 

starosta obce 

Prezident DPO SR  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6920€  iné: 31776€ 

 

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): 

Rodinný dom, Sveržov, LV 313, podiel ½ 

Zastavaná plocha, Sveržov, LV 313, podiel ½ 

 

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 

Leasing 

 

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) 

Osobný automobil - Leasing 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

nemá 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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  

Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV – seniorátny dozorca 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

11171€ iné: 32287€ 

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): 

Rodinný dom, Prešov, LV 2695, podiel BSM 

Zastavané plochy a nádvoria, Prešov, LV 2695, podiel BSM 

Orné pôdy, Jakubovany, LV 1665, 1218, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. MBA 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Šarišská galéria v Prešove 

 

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 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10921€ iné: 23928€ 

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Prešov, LV 5163, podiel 1/1 

Trvalý trávnatý porast, Prešov, LV 5163, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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) 

Osobný automobil- leasing 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

nemá 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Martin Fecko 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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): 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – člen riadiacej komisie forézneho 

auditu PPA 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6740€ iné: 44853€ 

 

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): 

Rodinný dom, Nižná Šebastová, LV 1294, podiel BSM 

Zastavané plochy a nádvoria, Nižná Šebastová, LV 918, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Nižná Šebastová, LV 2198, podiel 23/516 

Záhrady, Nižná Šebastová, LV 918, podiel 1/1 

Orná pôda, Nižná Šebastová, LV 2240, podiel ½ 

Orná pôda, Nižná Šebastová, LV 2132, podiel 254/1920 

Orná pôda, Nižná Šebastová, LV 2345, podiel 8/238 

Orná pôda, Nižná Šebastová, LV 2345, podiel 8/238 

Zastavané plochy a nádvoria, Ľubotice, LV 2264, podiel ½ 

Orná pôda, Prešov-Solivar, LV 2617, podiel 1/3 

TTP, Babin potok, LV 232, podiel ½ 



Lesné pozemky, Babin potok, LV 232, podiel ½ 

Orná pôda, Terňa, LV 643, podiel ½ 

Lesné pozemky, Terňa, LV 1065, podiel 1/1 

Lesné pozemky, Terňa, LV 869, podiel ¼ 

Lesné pozemky, Terňa, LV 870, podiel 1/370 

Lesné pozemky, Terňa, LV 870, podiel 1/370 

Lesné pozemky, Terňa, LV 870, podiel 1/370 

 Trvalé trávnaté porasty, Terňa, LV 870, podiel 1/370 

Trvalé trávnaté porasty, Terňa, LV 1014, podiel 1/370 

Orná pôda, Terňa , LV 1154, podiel 1/1 

Orná pôda, Terňa , LV 1154, podiel 1/1 

Orná pôda, Terňa , LV 643, podiel ½ 

Zastavané plochy a nádvoria, Červenica, LV 689, podiel 3/36 

Zastavané plochy a nádvoria, Červenica, LV 690, podiel 6/144 

Sypanec, Červenica, LV1302, podiel 6/144 

Zastavané plochy a nádvoria, Červenica, LV 694, podiel 3/36 

Zastavané plochy a nádvoria, Červenica, LV 746, podiel 6/144 

Trvalé trávnaté porasty, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Ostatné plochy, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, LV 1147, podiel 2/12 

Trvalé trávnaté porasty, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Trvalé trávnaté porasty, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Ostatné plochy, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Ostatné plochy, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1147, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1152, podiel 112/720 

Orná pôda, Červenica, LV1260, podiel 9/30 

Ostatné plochy, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 



Ostatné plochy, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Ostatné plochy, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Ostatné plochy, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Ostatné plochy, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1213, podiel 1/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1208, podiel 1/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1213, podiel 1/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Orná pôda, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Orná pôda, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Trvalý trávnatý porast, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Trvalý trávnatý porast, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Trvalý trávnatý porast, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Trvalý trávnatý porast, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Trvalý trávnatý porast, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Trvalý trávnatý porast, Červenica, LV 1159, podiel 112/720 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 



Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Červenica, LV 1319, podiel 2/12 

Orná pôda, Hanigovce, LV 671, podiel 2/12 

Lesné pozemky, Podhradík, LV 451, podiel 8/238 

Lesné pozemky, Tatranská Lomnica, LV 701 podiel 5/64 

Lesné pozemky, Tatranská Lomnica, LV 701 podiel 5/64 

TTP, Senné, LV 1109, podiel 1/1 

TTP, Rakúsy, LV 518, podiel 5/64 

TTP, Rakúsy, LV 518, podiel 5/64 

TTP, Rakúsy, LV 518, podiel 5/64 

TTP, Rakúsy, LV 518, podiel 5/64 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 314, podiel 3/128 

TTP, Rakúsy, LV 471, podiel 7/16 

TTP, Rakúsy, LV 226, podiel 3/16 

TTP, Rakúsy, LV 425, podiel 7/16 

TTP, Rakúsy, LV 425, podiel 7/16 

TTP, Rakúsy, LV 425, podiel 7/16 

TTP, Rakúsy, LV 425, podiel 7/16 

TTP, Rakúsy, LV 425, podiel 7/16 

TTP, Rakúsy, LV 425, podiel 7/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 470, podiel 3/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 470, podiel 3/8 

TTP, Rakúsy, LV 470, podiel 3/8 

TTP, Rakúsy, LV 470, podiel 3/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 227, podiel 5/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 227, podiel 5/16 

Lesné pozemky, Rakúsy, LV 227, podiel 5/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 227, podiel 5/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 227, podiel 5/16 

TTP, Rakúsy, LV 227, podiel 5/16 

TTP, Rakúsy, LV 423, podiel ¼ 

Orná pôda, Rakúsy, LV 423, podiel ¼ 

Orná pôda, Rakúsy, LV 426, podiel 1/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 426, podiel 1/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 224, podiel 3/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 224, podiel 3/16 



Orná pôda, Rakúsy, LV 424, podiel 1/2 

Orná pôda, Rakúsy, LV 424, podiel 1/2 

Orná pôda, Rakúsy, LV 424, podiel 1/2 

Orná pôda, Rakúsy, LV 427, podiel 3/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 427, podiel 3/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 223, podiel 7/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 223, podiel 7/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 172, podiel 1/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 172, podiel 1/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 172, podiel 1/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 172, podiel 1/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 172, podiel 1/8 

Orná pôda, Rakúsy, LV 716, podiel 3/16 

Orná pôda, Rakúsy, LV 716, podiel 3/16 

Lesné pozemky, Rakúsy, LV 630, podiel 5/16 

 

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 

 

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) 

Osobný automobil -leasing 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

nemá 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Ing. Marek Fedor 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

10631€  iné: 15026€   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, 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 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): 

Majetkový podiel vo firme 

 

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

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

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 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Primátor Mesta Kežmarok 

 

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 NR SR 

Výbor regiónov v Bruseli – člen  

Člen dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.  Poprad 

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce – člen valného zhromaždenia 

Predseda valného zhromaždenia -Lesy mesta Kežmarok s.r.o.  

Predseda valného zhromaždenia Spravbytherm s.r.o. Kežmarok 

Predseda valného zhromaždenia Technické služby s.r.o. Kežmarok  

Predseda valného zhromaždenia Kežmarok Invest s.r.o. Kežmarok 

Predseda rady Združenia Euroregión Tatry  

OblOCR Tatry-Spiš-Pieniny o.z.Kežmarok – predseda predstavenstva  

Centrum podpory reg. rozvoja okresu Kežmarok – predseda správnej rady 

Únia miest Slovenska -viceprezident 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6880 iné: 48747€ 

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): 

Rodinný dom, Kežmarok, LV 1258, podiel 7/8 

Pozemok, Kežmarok, LV 3056, podiel 1/1 



Pozemok, Jurské, LV 162, podiel 3/44100;57/52920 

Pozemok, Jurské, LV 276, podiel 3/44100;57/52920 

Pozemok, Jurské, LV68, podiel 1/30 

Pozemok, Jurské, LV 67, podiel 1/400 

Pozemok, Jurské, LV 65, podiel 1/400 

Pozemok, Jurské, LV 43, podiel 73/1152 

Pozemok, Jurské, LV 64, podiel 228/5760 

Pozemok, Jurské, LV 27, podiel 1/200 

Pozemok, Jurské, LV 317, podiel 1/400 

Pozemok, Jurské, LV 278, podiel 3/44100;57/52920 

Pozemok, Jurské, LV 279, podiel 3/44100;57/52920 

Pozemok, Jurské, LV 277, podiel 3/44100;57/52920 

Pozemok, Jurské, LV 276, podiel 3/44100;57/52920 

Pozemok, Jurské, LV 567, podiel 1113/22265 

Pozemok, Jurské, LV 568, podiel 403/8075 

Pozemok, Jurské, LV 569, podiel 467/9335 

Pozemok, Jurské, LV 570, podiel 211/4219 

Pozemok, Jurské, LV 743, podiel 553/7549 

Pozemok, Jurské, LV 744, podiel 787/10735 

Pozemok, Jurské, LV 745, podiel 838/11440 

Pozemok, Jurské, LV 746, podiel 162/2215 

Pozemok, Jurské, LV 747, podiel 482/6578 

Pozemok, Jurské, LV 748, podiel 162/2212 

Pozemok, Jurské, LV 545, podiel 141/2805 

Pozemok, Jurské, LV 749, podiel 512/6988 

Pozemok, Jurské, LV 750, podiel 1476/20140 

Pozemok, Jurské, LV 751, podiel 62/845 

Pozemok, Jurské, LV 752, podiel 63/860 

Pozemok, Jurské, LV 753 podiel 33/450 

Pozemok, Jurské, LV 754, podiel 2188/29850 

Pozemok, Jurské, LV 755, podiel 137/1870 

Pozemok, Jurské, LV 756, podiel 1007/13740 

Pozemok, Jurské, LV 757, podiel 161/2197 

Pozemok, Jurské, LV 758, podiel 187/2555 

Pozemok, Jurské, LV 759, podiel 361/4925 

Pozemok, Jurské, LV 760, podiel 2327/31760 

Pozemok, Jurské, LV 761, podiel 3608/49240 

Pozemok, Jurské, LV 762, podiel 366/4996 

Pozemok, Jurské, LV 763, podiel 1247/17015 

Pozemok, Jurské, LV 562, podiel 67/1342 

Pozemok, Jurské, LV 555, podiel 48/1921 

Pozemok, Jurské, LV 554, podiel 1222/48860 

Pozemok, Jurské, LV 553, podiel 291/5805 

Pozemok, Jurské, LV 764, podiel 5074/69270 

Pozemok, Jurské, LV 551, podiel 181/3615 

Pozemok, Jurské, LV 550, podiel 269/5375 

Pozemok, Jurské, LV 549, podiel 219/4381 

Pozemok, Jurské, LV 546, podiel 761/15230 

Pozemok, Jurské, LV 544, podiel 753/30125 

Pozemok, Jurské, LV 543, podiel 18/720 



Pozemok, Jurské, LV 542, podiel 143/5722 

Pozemok, Jurské, LV 541, podiel 10/565 

Pozemok, Jurské, LV 527, podiel 1002/20035 

Pozemok, Jurské, LV 520, podiel 526/21020 

Pozemok, Jurské, LV 519, podiel 143/5770 

Pozemok, Jurské, LV 552, podiel 312/6240 

 

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): 

Vklady v banke 

Majetkový podiel vo firme 

Majetkový podiel vo firme 

Cenné papiere 

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MVDr. Ján Ferko 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

nemá 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

10646€  iné: 0€ 

 

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): 

Rodinný dom, Zastavané plochy,  Ošetrovňa, Záhrada, Humenné, LV 3440, podiel BSM 

Rodinný dom, záhrada, Sečovce, LV 2237, podiel 1/2 

Orná pôda, Sečovce, LV 2340, podiel 1/4  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Pavol Gašper 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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 

Urbár Gerlachov, pozemkové spoločenstvo - člen  

ACERT s.r.o. –konateľ 

 

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

nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10896€ iné: 30394€ 

 

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): 

 

Orná pôda, Gerlachov, LV 1705, podiel ¼ 

Orná pôda, Gerlachov, LV 664, podiel 1/4 

Lesný pozemok, Gerlachov, LV 1300, podiel 749/10431 

Orná pôda, Gerlachov, LV 668, podiel 5/8 

Orná pôda, Gerlachov, LV 716, podiel 12/288 

Trvalý trávnatý porast, Gerlachov, LV 1332, podiel 49006/4232706 

Lesný pozemok, Gerlachov, LV 1675, podiel 549/7911 

Orná pôda, Veľká, LV 1697, podiel 1/4 

Orná pôda, trvalý trávnatý porast, lesný pozemok, Veľká, LV 842, podiel 1/2 



Orná pôda, Veľká, LV 1700, podiel 34/72 

Orná pôda, Veľká, LV 1698, podiel 1/4 

Zastavaná plocha a nádvorie, Poprad, LV 3676, podiel 8965/257348 

Byt, Poprad, LV 3676, podiel BSM 

 

 

Zastavané plochy a nádvoria, Gerlachov, LV 467, podiel BSM 

Zastavaná plocha a nádvorie, Gerlachov, LV 1371, podiel 1/1 

Záhrada, Gerlachov, LV 1371, podiel 1/1 

Orná pôda, trvalý trávnatý porast, ostatná plocha, Gerlachov, LV 1371, podiel 1/1 

Trvalý trávnatý porast, Veľký Slavkov, LV 1855, podiel 68/799 

Lesné pozemky a TTP, Starý Smokovec, LV 559, podiel 777/37400 

 

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

zákona): 

Majetkový podiel vo firme  

Majetkový podiel vo firme  

Majetkový podiel v pozemkovom spoločenstve 

 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

JUDr. Dušan Hačko 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Mercader 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): 

Mercader s.r.o. – konateľ   

 

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

Poslanec MsZ v Snine  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10686 iné:8052 € 

 

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): 

Záhrada, Snina, LV 3877, podiel 1/2  

Dom, Snina, LV 3877, podiel 1/2  

Zastavaná plocha a nádvorie, Snina, LV 3877, podiel 1/2  

Zastavaná plocha a nádvorie, Snina, LV 3877, podiel 1/2  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

JUDr. Pavel Hagyari 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Hagyari§partners 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): 

Hagyari§partners s.r.o. - konateľ 

Carpe diem s.r.o. – konateľ  

Direct Investments a.s. – predseda predstavenstva  

 

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

Člen správnej rady Prešovskej univerzity  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10921€ iné:  3600€ 

 

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, Bratislava -Staré mesto LV 4284 podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvorie, Prešov LV 8155, podiel ½ 

Zastavaná plocha a nádvorie, Prešov LV 11694, podiel ½ 

Zastavaná plocha a nádvorie, Prešov LV12081, podiel ½ 

Zastavaná plocha a nádvorie, Prešov LV 6770, podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvorie+ záhrada, Prešov LV 2150, podiel ½ 

Zastavaná plocha a nádvorie, Prešov LV 16662, podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvorie, Prešov LV 13703, podiel 23/202 

Ostatná plocha, Prešov, LV 17466, podiel 242/363 

Garáž, Bratislava-Staré mesto, LV 5869, podiel ½ 



Zastavaná plocha a nádvorie +záhrada, Bratislava-Staré mesto , LV 8851, podiel 1/2 

 

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 

Kôň Premo 

Anjel Prešovský 

 

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  

Obchodný podiel   

Obchodný podiel  

Obchodný podiel  

Obchodný podiel  

Obchodný podiel  

Obchodný podiel  

Obchodný podiel  

Obchodný podiel  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Boris Hanuščak 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

6780€  iné: 54.868€ 

 

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): 

Rekreačná chata, Mikulašová, LV 342/6, podiel 1/2 

Zastavané plochy a nádvoria, Mikulašová, LV 342/6, podiel 1/2 

Trvalé trávnaté porasty, Mikulašová, LV 342/7, podiel 1/2  

Trvalé trávnaté porasty, Mikulašová, LV 342/13, podiel 1/2  

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Zariadenie rodinného domu 

Zariadenie rekreačnej chaty 

Osobný automobil 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Ján Hencel 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Palmed 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): 

Mobila s.r.o. - konateľ 

 

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

MsZ Kežmarok – člen komisie  neposlanec 

Člen dozornej  rady Nemocnica Dr. Alexandra Kežmarok n.o.  

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých o.z. – predseda 

ZVLD Družstvo – člen kontrolnej komisie 

Inštitút pre zdravšie Slovensko o.z. - predseda 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10666€ iné:29.159 € 

 

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): 

Polyfunkčný objekt, Kežmarok, LV 2819, podiel BSM 

Zastavané plochy, Kežmarok, LV 2819, podiel BSM 

Orná pôda, Kežmarok, LV 2819, podiel BSM 

 

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 

 

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 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Katarína Heredošová, Dis. Art. 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

ZUŠ 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): 

Nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10631€ iné: 20498€ 

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, Sabinov, LV 2703, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Sabinov,  LV 2703, podiel 1/6 

Záhrada, Veľký Šariš, LV 9151, podiel 1/55 

Zastavané plochy a nádvoria, Veľký Šariš, LV 9151, podiel 1/55 

Trvalý trávnatý porast, Veľký Šariš, LV 9151, podiel 1/55 

Zastavané plochy a nádvoria, Veľký Šariš, LV 9136, podiel 1/1 

Záhrada, Veľký Šariš LV 9136, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ján Hirčko 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

H.B.L. Wood 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): 

H.B.L.Wood s.r.o. – konateľ 

Daily Profit s.r.o. – konateľ 

Projectinvesta s.r.o. – konateľ  

 

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

Poslanec MsZ Svidník 

Korona n.o. – člen správnej rady  

Dukla Destination n.o. –člen správnej rady  

ARR PSK – člen správnej rady 

IPC – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10616€ iné: 9340€ 

 

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): 

Pozemok, Svidník, LV 1936, podiel 1/1 

Nebytový priestor, Stropkov, LV 4779, podiel 1/10 

Pozemok, Svidník, LV 1932, podiel 1/1 

Pozemok, Svidník, LV 224, podiel 1/1 

Pozemok, Svidník, LV 146, podiel 82/112 

Pozemok, Nižná Jedľová, LV 451, podiel 160/432 



Pozemok, Nižná Jedľová, LV 428, podiel 22/24 

Pozemok, Nižná Jedľová, LV 219, podiel 1/1 

Pozemok, Nižná Jedľová, LV 436, podiel 348/432 

Pozemok, Nižná Jedľová, LV 440, podiel 22/72 

 

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  

Majetkový podiel vo firme 

Majetkový podiel vo firme 

 

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

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

Hypotekárny úver 

Hypotekárny úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ján Holinka 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

ARR PSK – predseda správnej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6920€ iné: 32.927€ 

 

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): 

Dom, Ulič, LV 1165, podiel 1/1 

Hospodárska budova, Ulič, LV 1165, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Ulič, LV 1165, podiel 1/1 

Záhrada , Ulič, LV 1165, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Ivan Hopta, CSc. 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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 - predseda 

TKR Humenné – člen valného zhromaždenia 

Nemocnica A. Leňa a.s. Humenné – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

10926 €  iné: 4049€ 

 

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, Humenné, LV 8531, podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvorie- garáž, Humenné LV 4091, podiel 1/2 

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Marek Hrabčák, PhD. 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Avomi 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): 

Ing. Marek Hrabčák, PhD.- ready invent 

Avomi s.r.o. - konateľ 

 

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

Poslanec MsZ Sabinov 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10686 iné: 40536€ 

 

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, Sabinov, LV 3513, podiel 1/1  

Pozemok, Orkucany, LV 75, podiel 1/1 

Garáž, Sabinov, LV 3618, LV 1/1 

Garáž, Sabinov, LV 3522, podiel 1/1 

Garáž, Orkucany, LV 5328, podiel 1/1 

Nebytový priestor, Sabinov, LV 3513, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Motorka 



 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

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

zákona): 

Majetkový podiel vo firme  

 

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

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

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Pavel Hudáček 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Obec 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): 

Starosta obce Lendak 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok – člen výboru zamestnanosti 

ARR PSK – predseda zboru zástupcov 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6905€ iné: 35.817€ 

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): 

Rodinný dom, Lendak. LV 1072, podiel 6/10 

Trvalé trávnaté porasty, Lendak, LV 1072, podiel 6/10 

Zastavané plochy a nádvoria, Lendak, LV 1072, podiel 6/10 

Garáž, Lendak, LV 3011, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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) 

Osobný automobil - leasing 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

nemá 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Martin Jakubov 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

Stropkovská sociálna a.s. – člen dozornej rady 

Nemocnica arm. Gen. Svobodu Svidník – člen dozornej rady 

Prešovské zdravotníctvo a.s. – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10200€ iné: 13.256€ 

 

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): 

Orná pôda, Stropkov, LV 513, podiel 1/1 

Ostatné plochy, Stropkov, LV 513, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Stropkov, LV 513, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Stropkov, LV 4801, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Turany nad Ondavou, LV 30, podiel ¼ 

Záhrada, Turany nad Ondavou, LV 30, podiel 1/4 

 

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  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jozef Janiga 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10666€ iné: 51661€ 

 

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 a nebytové priestory, Tatranská Lomnica, LV 618, podiel 1/1 

Bytový dom, Tatranská Lomnica, LV 618, podiel 5758/55739 

Zastavaná plocha a nádvoria, Tatranská Lomnica, LV 670, podiel 5758/55739 

Zastavaná plocha a nádvoria, Tatranská Lomnica, LV 274, podiel 1/1 

Garáž, Tatranská Lomnica, LV 274, podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvoria, Veľká Lomnica, LV 542, podiel 166/362 

Byt, Veľká Lomnica, LV 542, podiel 1/1 

Bytový dom– podiel na spoločných častiach, Veľká Lomnica, LV 542, podiel 166/362 

Garáž, Veľká Lomnica, LV 1371, podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvorie, Kežmarok, LV 153, podiel 1/1 

Rodinný dom, Kežmarok, LV 153, podiel 1/1 

 



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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

Hypotekárny úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Vladimír Jánošík  
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Mesto Lipany  

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

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

Primátor mesta Lipany 

NR SR 20.-21.3.2020 

IDS východ s.r.o. – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie.  

6960€  iné: 41.009€ 

 

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): 

Rodinný dom, Lipany , LV 668, podiel 1/2 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany , LV 668, podiel 1/2 

Byt, Lipany, LV 1837, podiel BSM 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 2127, podiel 77/1850 

Zastavané plochy a nádvoria, Drienica, LV 1628, podiel BSM 

Zastavané plochy a nádvoria, Drienica, LV 1720, podiel 1/1 

Byt, Lipany, LV 1837, podiel BSM 

Orná pôda, Sokoľ, LV 789, podiel 9/64 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 2127, podiel 39/1850 

Orná pôda, Sokoľ, LV 818, podiel 1/36 



Orná pôda, Sokoľ, LV 816, podiel 1/216 

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Stanislav Kahanec 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

nevykonáva 

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

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

nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

10686€   iné: 0€ 

 

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): 

Záhrada, Malý Šariš, LV 153, podiel 1/5 

Ostatná plocha, Kurima, LV 1983, podiel 3/8 

Orná pôda, Kurima, LV 1535, podiel 4/16 

Orná pôda, Kurima, LV 2046, podiel 4/16 

Orná pôda, Kurima, LV 2150, podiel 4/16 

Ostatná plocha, Teriakovce, LV 900, podiel 1/3 

Orná pôda+ zastavaná plocha a nádvorie, Teriakovce, LV 937, podiel 1/1 

Ostatná plocha, Teriakovce, LV 974, podiel 1/3 

Rodinný dom, Teriakovce, LV 937, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 



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): 

úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Adrián Kaliňak 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10646€ iné: 9942€ 

 

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, Medzilaborce, LV 2146, podiel 1/1 

Orná pôda, Medzilaborce, LV 2458, 2514, podiel 700/983844 

Zastavané plochy, Medzilaborce, LV 96, podiel 1/6 

Rodinný dom, Medzilaborce, LV 1603, podiel 2/3 

Garáž, Medzilaborce, LV 2379, podiel 1/1 

Orná pôda, Medzilaborce, LV 1916, podiel 2/16 

Garáž, Medzilaborce, LV 2379, podiel 1/1 

Prevádzková budova, Medzilaborce, LV 599, podiel 3/8 

Kotolňa, Medzilaborce, LV 599, podiel 3/8 

 



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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Jozef Kanuščák 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

JK Lipany 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): 

JK Lipany s.r.o. – konateľ 

 

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

Poslanec MsZ Lipany 

OZ Lepšie Lipany - predseda 

ARR PSK – člen zboru zástupcov 

UPSVaR Prešov – člen výboru zamestnanosti  

Technické služby s.r.o. Lipany – predseda dozornej rady 

Politická strana Sloboda a solidarita – krajský predseda, člen republikovej rady 

Poľnonákup Tatra a.s. – člen dozornej rady 

Východoslovenská energetika a.s. – člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10636€ iné: 15322€ 

 

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): 

Rodinný dom, Lipany, LV 2308, podiel 1/1 

Orná pôda, Lipany , LV 2308, podiel 1/1 

Garáž, Lipany, LV 2308, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 2308, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 2308, podiel 1/1 



Garáž, Lipany, LV 2308, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 2308, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 2308, podiel 1/1 

Ostatné plochy, Lipany, LV 2301, podiel 14/305 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 2270, podiel 60/1200 

Zastavané plochy a nádvoria, Lipany, LV 1699, 1/1 

Garáž, Lipany, LV 1699, podiel 1/1 

Ostatná plocha, Drienica, LV 1995, podiel 1/1 

Ostatná plocha, Drienica, LV 1995, podiel 1/1 

Ostatná plocha Orkucany, LV 1302, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

 

Nákladný automobil 

Zariadenie rodinného domu 

Vklady v bankách 

Zariadenie garáží 

Investičné fondy, podielové listy, akcie 

Stavebné sporenie 

Dôchodkové a 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): 

Majetkový podiel vo firme  

 

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

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

nemá 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Jozef Kičura 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

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 

 

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

Mladosť n.o. – riaditeľ 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

10666€   iné: 35402€ 

 

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): 

Ostatné plochy, Drienica, LV 1725, podiel 1/1 

Trvalé trávnaté porasty, Turany and Ondavou, LV 379, podiel ½ 

Trvalé trávnaté porasty, Ruská Nová Ves, LV 750, podiel 1/1 

Orná pôda, Ruská Nová Ves, LV 750, podiel 1/1 

Rodinný dom, Ruská Nová Ves, LV 750, podiel 1/1 

Trvalé trávnaté porasty, Ruská Nová Ves, LV 786, podiel 1/1 

Ostatné plochy, Ruská Nová Ves, LV 786, podiel 1/1 

Orná pôda, Ruská Nová Ves, LV 786, podiel 1/1 

Orná pôda, Ruská Nová Ves, LV 1228, podiel 1/1 



Trvalé trávnaté porasty, Ruská Nová Ves, LV 883, podiel 1/1 

Orná pôda, Ruská Nová Ves, LV 883, podiel 1/1 

Orná pôda, Ruská Nová Ves, LV 1120, podiel 1/1 

Orná pôda, Ruská Nová Ves, LV 1115, podiel 1/1 

Orná pôda, Žehňa, LV 358, podiel 1/1 

Byt, Eger Maďarsko, 4908/A/17, podiel ½ 

Orná pôda, Petrovany, LV 536, podiel 1/8 

Ostatná plocha, Petrovany, LV 537, podiel 1/32 

Orná pôda, Petrovany, LV 2272, podiel 1/2 

 

 

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  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jozef Kmec, PhD. 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Nemá 

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

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

Starosta Obec Kružľov 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6905€ iné: 43987 € 

 

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): 

Rodinný dom, Kružľov, LV 230, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Kružľov, LV 230, podiel 1/1 

Trvalý trávnatý porast, Kružľov, LV 637, podiel 1/1 

Orná pôda, Kružľov, LV 734, podiel 30/60 

Orná pôda, Kružľov, LV 969, podiel 30/60 

Orná pôda, Kružľov, LV 741, podiel ½ 

Orná pôda, ostatná plocha, trvalá trávnatý porast, Kružľov, LV 647, podiel 500/200400 

Trvalý trávnatý porast, Kružľov, LV 903, podiel 500/200400 

Lesný pozemok, Kružľov, LV 723, podiel 5/744 

Orná pôda, Krivé, LV 319, podiel 6/20 

Orná pôda, Krivé, LV 350, podiel 42/56 

Orná pôda, Krivé, LV 351, podiel 1/1 



 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Peter Kocák 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

ZŠ 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): 

Občianske združenie Folklórny súbor Vranovčan – štatutár 

DFS Cifroško – štatutár 

Člen správnej rady Reifeissen bank Vranov n/T  

Člen dozornej rady Vranovská nemocnica a.s. – bez príjmu 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10.666€ iné:  33.094 € 

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, Vranov nad Topľou, LV 6076, podiel BSM 

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Martin Lajoš 

 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

Nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

11206€ iné:  57708€ 

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Poprad, LV 1309, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Poprad, LV 3541, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Poprad, LV 1308, podiel 1/6 

Zastavané plochy a nádvoria, Vikartovce, LV 715, podiel 1/2 

Záhrada, Vikartovce, LV 715, podiel 1/2 

Trvalé trávnaté porasty, Vikartovce, LV 715, podiel 1/2 

 

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   

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr.  Vladimír Ledecký 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Obec Spišský Hrhov do 15.3.2020 

Poslanec NR SR 20.3.2020 -30.6.2021 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky- 

štátny tajomník od 1.7.2020 

 

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 do 15.3.2020 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

6785€  iné: 64.353€ 

 

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): 

Záhrada, Doľany, LV 436, podiel ½ 

Orná pôda, Domaňovce, LV 718, podiel 1/16 

Ostatné plochy, Levoča, LV 733, podiel 2/5 

Orná pôda, Levoča, LV 4442, podiel 4/2544 

Orná pôda, Levoča, LV 4515, podiel 1/192 

Orná pôda, Levoča, LV 4577, podiel 2/5 

Orná pôda, Levoča, LV 4721, podiel 1/6 

Orná pôda a TTP, Levoča, LV 4834, podiel 2/5 

Orná pôda, Levoča, LV 4877, podiel 7/30 



Orná pôda, Levoča, LV 4887, podiel 1/1 

Zastavaná plocha a nádvoria, Levoča, LV 5053, podiel 1/15 

Záhrada, Orná pôda, Spišský Hrhov, LV 139, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Spišský Hrhov, LV 503, podiel 1/1 

Orná pôda, Spišský Hrhov, LV 676, podiel 1/16 

Orná pôda+ trvalý trávnatý porast, Spišský Hrhov, LV 786, podiel 5/64 

Orná pôda+ trvalý trávnatý porast, Spišský Hrhov, LV 851, podiel 10/60 

Ostatné plochy, Spišský Hrhov, LV 931, podiel 2/55 

Orná pôda, Spišský Hrhov, LV 1234, podiel 9/112 

Lesný pozemok, Spišský Hrhov, LV 1408, podiel 4/2544 

Ostatné plochy, Spišský Hrhov, LV 1410, podiel 1/192 

Trvalý trávnatý porast, Spišský Hrhov, LV 1429, podiel 27/6617 

Ostatné plochy, Spišský Hrhov, LV 1430, podiel 254/1000 

Orná pôda, Spišský Hrhov, LV 1442, podiel 372/1000 

Orná pôda, Spišský Hrhov, LV 1846, podiel 1/1 

Lesný pozemok, Spišský Hrhov, LV 2004, podiel 317/1000 

Ostatné plochy, Spišský Hrhov, LV 2005, podiel 246/1000 

Lesný pozemok, Spišský Hrhov, LV 2009, podiel 4/2544 

Dom, Spišský Hrhov, LV 503, podiel 1/1 

Reštaurácia-penzión, Spišský Hrhov, LV 139, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

Kapitálové 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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PaedDr. Viera Leščáková 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

ZŠ Prostějovská 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 NR SR 

Člen komisie – neposlanec pri MsZ Prešov 

ARR PSK – člen zboru zástupcov 

Člen komisie – neposlanec pri MsZ Veľký Šariš 

Politické strana Za ľudí - podpredseda 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

7604€ iné: 36324€ 

 

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): 

Rodinný dom, Veľký Šariš, LV 5806, podiel BSM 

Trvalý trávnatý porast, Veľký Šariš, LV 5806, podiel BSM 

Zastavaná plocha a nádvorie, Veľký Šariš, LV 5806, podiel BSM 

Lesný pozemok, Vyšný Slavkov, LV 533, podiel BSM 

Lesný pozemok, orná pôda Vyšný Slavkov , LV 180, podiel BSM 

Trvalý trávnatý porast, Vyšný Slavkov, LV 180, podiel BSM 

 



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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Osobný automobil 

Vklady v bankách 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

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

zákona): 

nemá 

 

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

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

Hypotekárny úver 

 

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  

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Dušan Lukáč 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Služba m.p. Stropkov 

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

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

Poslanec MsZ Stropkov 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10666€ iné:  34.374€ 

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Stropkov, LV 4690 podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Stropkov, LV 4690 podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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) 

Osobný automobil -leasing 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

 

Nemá  

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Jozef Lukáč 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

NR SR 

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

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

nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6960€ iné: 40932€  

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Záborské, LV 1668, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Jaroslav Makatúra 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

Starosta Obec Malá Domaša 

Člen dozornej rady Vranovská nemocnica a.s. 

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš - predseda  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6960€ iné: 40553€ 

 

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): 

Rodinný dom, Malá Domaša, LV 78, podiel 1/2 

Garáž +Záhrady, Malá Domaša, LV 78, podiel ½ 

 

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 nájomného bytu 

Zariadenie nájomného 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): 

Hypotekárny úver 

Hypotekárny úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Martin Meričko 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Obec Lukačovce 

 

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 Obec Lukačovce 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6960€ iné: 25827€ 

 

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): 

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): 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Patrik Mihaľ 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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 

súdny znalec v odbore chirurgia a traumatológia 

 

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

člen dozornej rady Nemocnice A. Leňa Humenné  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

11206€ iné: 85953€ 

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Stebnícka Huta, LV 712, podiel 1/1 

Rodinný dom, Stebnícka Huta, LV 735, podiel 1/1 

Lesný pozemok, Malcov, LV 1714, podiel 7/1536 

Orná pôda, Malcov, LV 1863, podiel ½ 

Orná pôda, Malcov, LV 1861, podiel ½ 

Trvalý trávnatý porast, Malcov, LV 1773, podiel 7/1620  

Trvalý trávnatý porast, Malcov, LV 1732, podiel 7/1620  

Trvalý trávnatý porast, Malcov, LV 1731, podiel 7/1620  

Trvalý trávnatý porast, Malcov, LV 1715, podiel 7/1620  

Trvalý trávnatý porast, Malcov, 1691, podiel 7/1620  

Zastavané plochy a nádvoria+ TTP+ vodná plocha, Malcov, LV 1427, podiel 7/1620 



Trvalý trávnatý porast, Malcov, LV 1426, podiel 7/1620  

Trvalý trávnatý porast, Malcov+ orná pôda, LV 1411, podiel ¼ 

Lesný pozemok +orná pôda, Malcov, LV 1410, podiel ¼ 

Orná pôda , Malcov, LV 1320, podiel ½ 

Orná pôda , Malcov, LV 1319, podiel ½ 

Orná pôda , Malcov, LV 1318, podiel ½ 

Zastavaná plocha a nádvorie, Malcov, LV 1317, podiel ½ 

Orná pôda , Malcov, LV 1211, podiel ½ 

Lesný pozemok, Malcov, LV 1147, podiel 7/1536 

Orná pôda , Malcov, LV 1140, podiel 1/12 

Orná pôda , Malcov, LV 1046, podiel 1/12 

Orná pôda , Malcov, LV 1045, podiel 11/48 

Orná pôda , Malcov, LV 1044, podiel ¼ 

Orná pôda , Malcov, LV 1865, podiel ½ 

Orná pôda , Malcov, LV 1042, podiel ¼ 

Orná pôda , Malcov, LV 1043, podiel 1/12 

Zastavaná plocha a nádvorie - rodinný dom, Bardejov, LV 14341, podiel 1/1 

Trvalý trávnatý porast, Bardejov, LV 14341, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Lovecké zbrane 

Vklady v bankách 

Stavebné sporenie 

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  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ondrej Mudry 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

MV 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 Humenné 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10596€ iné: 29329€ 

 

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): 

Rodinný dom, Humenné, LV 9139, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Stanislav Obický 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

SESO 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): 

SESO s.r.o. Vranov nad Topľou – konateľ 

MOGRA s.r.o. Vranov nad Topľou – konateľ 

TIMOB Tal s.r.o. Vranov nad Topľou – konateľ 

 

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

Obec Vyšný Kazimír - poslanec 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10921€ iné:  7808 € dividendy 415000€ 

 

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): 

Rodinný dom, Prešov, LV 3299, podiel ½ 

Zastavané plochy a nádvoria, Prešov, LV 3318, podiel ½ + 1/2 

Hospodárska budova, Prešov, LV 1536, podiel 1/2 

Záhrada, Prešov, LV 1536, podiel 1/2 

Zastavané plochy a nádvoria, Prešov, LV 1536, podiel ½ 

Zastavané plochy a nádvoria, Prešov, LV 1536, podiel ½ 

Rodinný dom, Vyšný Kazimír, LV 276, podiel 1/2 

Orné pôdy, Vyšný Kazimír, LV 276, podiel ½ 

Zastavané plochy a nádvoria, Vyšný Kazimír, LV 276, podiel ½ 

Zastavané plochy a nádvoria, Vyšný Kazimír, LV 276, podiel ½ 



Lesný pozemok, Vyšný Kazimír, LV 270, podiel 8/16 

Lesný pozemok, Vyšný Kazimír, LV 276, podiel ½+ ½  

Rodinný dom, Vyšný Kazimír, LV 214, podiel 1/2 

Ovocný sad, Vyšný Kazimír, LV 214, podiel ½ 

Zastavané plochy a nádvoria, Vyšný Kazimír, LV 214, podiel 1/2 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Bytové zariadenie 

Osobný automobil 

Lovecké zbrane 

Obrazy 

Snežný skúter 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

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

zákona): 

Majetkový podiel vo firme  

Majetkový podiel vo firme  

Majetkový podiel vo firme  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. František Orlovský 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

FOZ 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): 

FOZ s.r.o. – konateľ 

 

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

Poslanec MsZ Stará Ľubovňa 

Člen správnej rady Ľubovnianskej nemocnice 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10686€ iné: 20676€ 

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Stará Ľubovňa, LV 3662, podiel 1/4 

Garáž, Stará Ľubovňa, LV 1911, podiel 1/1 

Garáž, Stará Ľubovňa, LV 1911, podiel 1/1 

Byt, Stará Ľubovňa, LV 3818, podiel 1/1 

Trvalé trávnaté porasty, Litmanová, LV 1197, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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  

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

PU v Prešove 

 

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 – člen správnej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10686€ iné:  50162€ 

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Gregorovce, LV 1028, podiel 172/221 

Ovocný sad, Gregorovce, LV 104, podiel 1/1 

Záhrada, Gregorovce, LV 104, podiel 1/1 

Rodinný dom, Gregorovce, LV 1021, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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  

 

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 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Štefan Pčola 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

BEEONE INTERIERY s.r.o.  

 

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

Poslanec  a viceprimátor MsZ Poprad 

Poprad-živé mesto, o.z. – predseda  

Slovenská cyklotrialová únia, o.z. – prezident  

Veolia-Energia Poprad a.s. – člen predstavenstva  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6940€ iné:  35437€ 

 

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 3365, podiel 1/1 

Byt, Poprad, LV 3365, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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  

 

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 

 

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) 

Nájom záhrady a chatky 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

nemá 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Peter Pilip 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Bytservis 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): 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

 

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

Člen dozornej rady NsP Svidník  

Mesto Svidník – poslanec 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

11056€  iné príjmy: 11784€ 

 

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): 

Zastavané plochy a nádvoria, Svidník, LV 2112, podiel ½ 

Dvojgaráž, Svidník, LV 2705, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Svidník, LV 2080, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Svidník, LV 448, podiel 1/1 

Orná pôda, Svidník, LV 448, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Svidník, LV 448, podiel 1/1 

Záhrada, Svidník, LV 2734, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Svidník, LV 3459, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Svidník, LV 1582, podiel 1/1 

Podiel na spoločných častiach, Svidník LV 1582, podiel 142/2349 

Zastavané plochy a nádvoria, Svidník,2769, podiel 1/1 



Zastavané plochy a nádvoria, Svidník, 2181, podiel 440/4533 

Záhrada, Krajné Čierno, LV 3, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Krajné Čierno, LV 3, podiel 1/1 

Trvalý trávnatý porast, Mikulášová, LV 536, podiel 1/1 

Trvalý trávnatý porast, Mikulášová, LV 592, podiel 21020/42480 

 Zastavané plochy a nádvoria,  Mikulášová, LV 568, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria,  Mikulášová, LV 531, podiel 1/8 

 

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 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  

 

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  

Hypotekárny úver 

Úver  

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. arch. Zita Pleštinská 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Obec Chmelnica 

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Nevykonáva 

 

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

Poslankyňa NR SR 

Obec Chmelnica - starosta 

MAS Ľubovniansko n.o. – podpredseda 

HOSAŠ n.o. -predseda 

Združenie Ľubovnianka  – predseda 

Ľubovnianska nemocnica n.o. – členka dozornej rady  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

6960€ iné: 50098€ 

 

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, Nitra, LV 3995, podiel 1/1 

Podiel na spoločných častiach, Nitra, LV 3995, podiel 1/24 

Zastavané plochy, Nitra, LV 5510, podiel 1/24 

Záhrada, Horné Kršany, LV 7577, podiel 1/1 

Orná pôda, Horné Krškany, LV 7585, podiel 1/67 

Orná pôda, Veľké Ripňany, LV 1511, podiel 1/6 

 



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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ján Ragan 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Primátor Mesta Vranov nad Topľou 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice a.s. - člen predstavenstva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

6940€   iné: 52020€ 

 

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): 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 238, podiel 2/96 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 928, podiel 10/48 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV2518, podiel 2/12 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 2518, podiel 161/288 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 2518, podiel 4/24 

Záhrada, zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom, Nižný Hrušov, LV 50, podiel 1/8 

Orná pôda, trvalý trávnatý porast Nižný Hrušov, LV 929, podiel 122/336 

Lesný pozemok, Nižný Hrušov, LV 1782, podiel 1/272 

Lesný pozemok, Nižný Hrušov, LV 2383, podiel 1/272 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV2519, podiel 22/72 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV2519, podiel 11/36 



Orná pôda, Nižný Hrušov, LV928, podiel 2/192 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV361, podiel 4/48 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV360, podiel 549/3024 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV359, podiel 2/24 

Trvalý trávnatý porast, Nižný Hrušov, LV 358, podiel 4/48 

Trvalý trávnatý porast, Nižný Hrušov, LV 357, podiel 2/12 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 319, podiel 6/576 

Trvalý trávnatý porast, Nižný Hrušov, LV 240, podiel 108/672 

Trvalý trávnatý porast+ orná pôda, Nižný Hrušov, LV 244, podiel 2/96 

Trvalý trávnatý porast+ orná pôda, Nižný Hrušov, LV 236, podiel 2/96 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 235, podiel 5/42 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 234, podiel 108/672 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 178, podiel 1/12 

Garáž +zastavaná plocha a nádvorie, Vranov nad Topľou, LV 2545, podiel 1/1 

Ostatná plocha+ zastavaná plocha a nádvorie, rekreačná chata, Holčíkovce, LV 649, 

podiel 1/1 

Orná pôda, Nižný Hrušov, LV 243, podiel 2/8 

Garáž, Vranov nad Topľou, LV 5217, podiel 1/1 

Pozemok pod garážou, Vranov nad Topľou, LV 5217, podiel 2100/100746 

 

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 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Miloslav Repaský 

 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

nevykonáva 

 

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

nevykonáva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10946€ iné: 31812€ 

 

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): 

Orná pôda, Spišská Nová Ves, LV 4208, podiel 1/1 

Orná pôda, Bugľaovce, LV 396, podiel 22/64 

Orná pôda, Bugľaovce, LV 397, podiel 22/64 

Rodinný dom, Bugľaovce, LV 259/3. podiel 1/1 

Záhrady, Spišské Podhradie, LV 566/1, 567, podiel 1/1 

Zastavané plochy, Spišské Podhradie, LV 566, podiel 1/1 

Rodinný dom, Spišské Podhradie, LV 566/6, podiel 1/1 

 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Mikrobus 



 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

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

zákona): 

Majetkový podiel vo firme  

 

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

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

hypotekárny úver 

úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Nadežda Sirková 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Starosta obce Ubľa 

Mikroregión ubľanskej doliny – člen výboru  

Členka dozornej rady  ARR PSK  

MaS Poloniny - predseda 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

6915€  iné: 21922€ 

 

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): 

Rodinný dom, Ubľa, LV 625, podiel 1/3 

Záhrady, Ubľa, LV 471, podiel 1/1 

Hospodársky objekt, Ubľa, LV 471, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Ubľa, LV 471, podiel 1/1 

Zastavané plochy a nádvoria, Ubľa, LV 625, podiel 1/3 

Záhrady, Ubľa, LV 625, podiel 1/3 

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Anna Schlosserová 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

Súdny tlmočník do posunkovej reči 

 

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

Poslanec MsZ v Poprade 

Krajské autistické centrum- člen správnej rady 

Nadácia pre rodinu – člen správnej rady 

Spoločenstvo vlastníkov bytov - predseda 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

11206€ iné: 4490 € 

 

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 3610, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

 

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) 

Osobný automobil - leasing 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

nemá 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Pavol Slovík 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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 

 

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

Prešovské zdravotníctvo a.s. -člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

10886€  iné: 26117€ 

 

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): 

Rodinný dom, Spišská Belá, LV 1896, podiel 1/1 

Dvojgaráž, Spišská Belá, LV 1896, podiel 1/1 

Trvalé trávnaté porasty, Spišská Belá, LV 1896, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Lovecké zbrane 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

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

zákona): 



Majetkový podiel vo firme  

 

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

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

úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Peter Sokol 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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 – 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): 

Predseda správnej rady Ľubovnianska nemocnica n. o. 

Člen dozornej rady EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa 

Poslanec MsZ Stará Ľubovňa 

IDS Východ Košice-člen dozornej rady 

IPC Prešov- člen dozornej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

10536€  iné:38637€ 

 

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): 

Rodinný dom, Šambron, LV 957, podiel BSM 

Orná pôda +Trvalé trávnaté porasty, Šambron, LV 80, podiel 1/1120 

Orná pôda, Šambron, LV 107, podiel 2/240 

Les, Šambron, LV 30, podiel 1 

Les, Šambron, LV 38, podiel 11/9072 

Les, Šambron, LV 108, podiel 1/380 

Orná pôda, Šambron, LV 118, podiel 5/2688 

Les, Šambron, LV 131, podiel 1/60 



Orná pôda, Šambron, LV 151, podiel 1/54 

Orná pôda, Šambron, LV 170, podiel 11/320 

Orná pôda, Šambron, LV 186, podiel 1/90 

Orná pôda, Šambron, LV 201, podiel 7/320 

Orná pôda, Šambron, LV 211, 1/36 

Trvalé trávnaté porasty, Šambron, LV 380, podiel 2/180 

Orná pôda, Šambron, LV 457, podiel 1/30 

Orná pôda, Šambron, LV 624, podiel 2/900 

Orná pôda, Šambron, LV 650, podiel 1/1 

Trvalé trávnaté porasty, Šambron, LV 663, podiel 1/180 

Les, Šambron, LV 720, podiel 1/1422 

Orná pôda, Šambron, LV 732, podiel 47/336 

Záhrada, Šambron, LV 957, podiel BSM 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

Osobný automobil 

Vklad v banke 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

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

zákona): 

nemá 

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

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

nemá 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Michal Sýkora 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

OTV s.r.o. Štrba – predseda dozornej rady 

ZMOS – podpredseda 

Predseda predstavenstva KOCR 

TV Štrba s.r.o. – konateľ 

Oblastná organizácia CR Vysoké Tatry – predseda predstavenstva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

6960€  iné: 55525€ 

 

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): 

Rodinný dom s priľahlými pozemkami, Štrba, LV 2581, 3261, podiel BSM 

Rodinný dom s priľahlými pozemkami, Štrba, LV 1412, podiel BSM 

  

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): 

Členský podiel v poľnohospodárskom družstve  

Majetkový podiel v pozemkovom spoločenstve 

 

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 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Martin Šmilňák 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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 

Člen správnej rady ARR PSK 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10686€ iné: 31320€ 

 

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): 

Záhrada, Bardejov, LV 6, podiel BSM 

Zastavaná plocha a nádvorie, Bardejov, LV 6, podiel BSM 

Rodinný dom, Bardejov, LV 6, podiel BSM 

Byt, Bardejov, LV 15577, podiel BSM 

Byt ,Bardejov, LV 15577, podiel BSM 

Trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, Bardejov,  LV 1577, podiel 

192/2774 

Garáž, Bardejov, LV 15577, podiel BSM 

 

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 

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 

Hypotekárny úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Andrea Turčanová 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

Mesto Prešov - primátorka 

Členka predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

ARR PSK – člen správnej rady 

Prešovská univerzita – člen správnej rady 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie. 

6960€  iné: 52195€ 

 

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): 

Rodinný dom, Prešov, LV 13923, podiel BSM 

Záhrada, Prešov, LV 6034, podiel 1/1 

Byt, Prešov, LV 14121, BSM 

 

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 

 

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) 

nemá 

 

Prijaté  dary alebo iné výhody ( čl.7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona) 

nemá 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Ján Vook 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

DSS Giraltovce  

 

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

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

nevykonáva 

 

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

Poslanec MsZ Svidník  

Člen dozornej rady Nemocnice arm. Gen. Svobodu Svidník  

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10626€ iné:26734 € 

 

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, Svidník, LV 2198, podiel 1/2 

Byt, Prešov, LV 10266, podiel 1/2 

Pozemok, Valkov, LV 1008, podiel 1/1 

 

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

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 

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 

pôžička 

 

Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby (čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona) 

Byt- prenájom 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Igor Wzoš 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

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): 

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): 

Mesto Poprad – poslanec 

W.I.P. CONSULTING, s.r.o v likvidácii – konateľ 

IROZVOJIREGIÓN n.o. – predseda správnej rady 

SLOVAK SMART CITY CLUSTER Z.P.O. – predseda predstavenstva 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

10626€ iné: 40565€ 

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): 

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): 

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): 

Vklad v banke 



Majetkový podiel vo firme 

 

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

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

Úver 

Hypotekárny úver 

 

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 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ján Baloga 
 

Oznámenie za rok: 

2020 

 

Oznámenie bolo podané: 

 Po ujatí sa výkonu verejnej funkcie 

 

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): 

Obec Víťaz - starosta 

 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 

0€ iné: 26791€ 

 

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): 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 67, podiel 5/84 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 73, podiel 96/20160 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 79, podiel 1608/2032128 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 84, podiel 24/40320 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 113, podiel 24/136080 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 114, podiel 24/119448 

Trvalý trávnatý porast, Víťaz, LV 130, podiel 28350/8013600 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 208, podiel 24/136080 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 296, podiel 24/46368 

Rodinný dom, Víťaz, LV 679, podiel ½ 

Zastavaná plocha a nádvorie, Víťaz, LV 811, podiel 1/3 

Zastavaná plocha a nádvorie, Víťaz, LV 812, podiel 1/1 



Orná pôda, Víťaz, LV 909, podiel 5/168 

Orná pôda, Víťaz, LV 920, podiel 24/108864 

Orná pôda, Víťaz, LV 1102, podiel 338/12096 

Orná pôda, Víťaz, LV 1220, podiel 24/108864 

Orná pôda, Víťaz, LV 1234 , podiel 24/54432 

Orná pôda, Víťaz, LV 1239, podiel 24/20160 

Orná pôda, Víťaz, LV 1458, podiel 1/3 

Orná pôda, Víťaz, LV 1467, podiel 2/36 

Orná pôda, Víťaz, LV 1519, podiel 28350/8013600 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 1568 , podiel 24/20160 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 1569 , podiel 24/20160 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 1777, podiel 24/20160 

Trvalé trávnaté porasty, Víťaz, LV 2071, podiel 28350/8013600 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2076, podiel 24/20160 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2077, podiel 24/46368 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2078 , podiel 28350/8013600 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2079, podiel 24/136080 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2082, podiel 24/20160 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2284 , podiel 5/84 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2305, podiel 24/46368 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2306, podiel 24/136080 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2307, podiel 24/46368 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2308, podiel  24/46368 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2311, podiel 24/20160 

Trvalé trávnaté porasty, Víťaz, LV 2350, podiel 28350/8013600 

Trvalé trávnaté porasty, Víťaz, LV 2357, podiel 28350/8013600 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2394, podiel 5/84 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2405, podiel 28350/8013600 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2416, podiel 28350/8013600 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2505, podiel 24/20160 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2509, podiel 5/84 

Lesný pozemok, Víťaz, LV 2521, podiel 24/46368 

Orná pôda, Víťaz, LV 2583, podiel 24/108864 

Orná pôda, Víťaz, LV 1683, podiel 39/560 

Orná pôda, Víťaz, LV 2947, podiel 39/560 

 

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 

 



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 
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