Titul, meno, priezvisko:
Ing. Jozef Švagerko
Oznámenie za rok:
2015
Oznámenie bolo podané:
k 31.marcu
Verejná funkcia:
poslanec PSK
Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona:
áno
Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona):
Mesto Poprad
Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až
6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):
Nevykonáva
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):
Predseda dozornej rady Veolia Energia Poprad a.s. + člen VZ – bez príjmu
Predseda dozornej rady Podtatranská vodárenská spoločnosť
Člen dozornej rady + člen VZ Aquapark Poprad s.r.o. – bez príjmu
Člen dozornej rady + člen VZ Letisko Poprad- Tatry a.s. – bez príjmu
Prezident HK ŠKP Poprad o.z. – bez príjmu
Príjmy za rok 2015 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie:
6394,80€ iné: 43.108,29€
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a)
ústavného zákona):
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Rodinný dom
Lesné pozemky
Trvalé trávnaté porasty
Ostatné plochy
Vodné plochy
Záhrady
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):
nevlastní
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 35násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona):

hypotekárny úver

