
Titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Michal Babin 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 18.422,59 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Zastavané plochy a nádvoria 
Byt 
Orná pôda 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Cenné papiere 
Osobný automobil 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Jozef Bača 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 21.824,46€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Dom 
garáž 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
nemá 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
 
 
 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Jozef Baran 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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): 
nevykoná 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Vranov n/Topľou 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 17.312,66€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Garáž 
Rekreačná chata 
Záhrada 
Ostatné plochy 
Stavebný pozemok 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
Zariadenie predajne 
Vklady v bankách 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
PF UPJŠ v Košiciach 
FM 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): 
Poslanec MsZ v Prešove 
Podpredseda predstavenstva TSMP, a.s.  
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 21.671,14€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Orné pôdy 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Vklad v banke 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. art. Juraj Boch ňa 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:26.247,66 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Dom 
Chata 
Trvalé trávnaté porasty 
Zastavané plochy a nádvoria 
Orná pôda 
Dom 
 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Veterán osobný automobil 13x 
Karavan 
Príves 2x 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 



 
Titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. Patrícia Bujňáková 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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): 
Člen komisie neposlanec MsZ Poprad 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 14.222,23€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Garáž 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 
 
 
 
 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 
Člen dozornej rady DPMP a.s. 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 23.953,45€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
pozemok 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Nemá 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Martin Fecko 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
OÚ v Prešove uvoľnený na výkon mandátu poslanca 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): 
Občianske združenie Naša Nižná Šebastová – bez príjmu 
SOS Bird Life – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 22.796,35€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Zastavané plochy a nádvoria 
Záhrady 
Orné pôdy 
Trvalé trávnaté porasty 
Lesné pozemky 
Maštaľ, koniareň, šopa 
Sypanec 
Ostatné plochy 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
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): 
Hypotekárny úver 



Titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
Primátor Mesta Kežmarok 
Člen komisie školstva, mládeže TV a športu – neposlanec PSK 
Alternate Výbor regiónov v Bruseli 
 
Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 
a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 
SkinMedical s.r.o. Bratislava – spoločník 
Netrade LTD. Zhangjiangang Free Trade Zone Čína s.r.o. - spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Člen dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.  Poprad– bez príjmu 
Zástupca spoločníka -Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce – bez príjmu 
Predseda valného zhromaždenia -Lesy mesta Kežmarok s.r.o. – bez príjmu 
Predseda valného zhromaždenia Spravbytherm s.r.o. Kežmarok– bez príjmu 
Predseda valného zhromaždenia Technické služby s.r.o. Kežmarok – bez príjmu 
Predseda valného zhromaždenia Kežmarok Invest s.r.o. Kežmarok – bez príjmu 
Zelený Spiš o.z.  Kežmarok – člen – bez príjmu 
Hospodárske združenie Spiša-HZS Kežmarok o.z.– podpredseda – bez príjmu 
Združenie Euroregión Tatry Kežmarok – predseda rady – bez príjmu 
OblOCR Tatry-Spiš-Pieniny o.z. Kežmarok – predseda predstavenstva – bez príjmu 
Únia miest Slovenska o.z. -člen prezídia -bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 46.158,35€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
pozemky 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
nemá 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
Pôžička spoločníka SkinMedical s.r.o. 



Peňažný majetok 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Pavol Gašper 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
CVI s.r.o. – majiteľ, konateľ 
Podtatranský kuriér s.r.o. – majiteľ, konateľ 
Urbár Gerlachov, pozemkové spoločenstvo - podielnik  
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Poprad, viceprimátor 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 34.383,58€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Zastavané plochy a nádvoria 
Sýpka 
Záhrada 
Orné pôdy/lúky 
Lesné pozemky 
Trvalé trávnaté porasty 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
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): 
Základné imanie CVI s.r.o. 
Základné imanie Podtatranský kuriér s.r.o. 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 



Titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Dušan Hačko 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
SPF – generálny riaditeľ od 16.6.2016 
 
Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 
a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 
Black Sun s.r.o. – konateľ do 4.7.2016 -bez príjmu 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 14.003€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Záhrady 
Zastavané plochy a nádvoria 
dom 
 
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 Black sun s.r.o. 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Ján Hencel 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
Palmed s.r.o. 
Petmedi s.r.o. 
Mesto Kežmarok 
MsKS 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): 
Palmed s.r.o. – konateľ 
Mobila s.r.o. - konateľ 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Člen správnej rady Nemocnica Dr. Alexandra Kežmarok n.o. – bez príjmu 
Predseda správnej rady Združenie všeobecných lekárov pre dospelých o.z. – bez príjmu 
Člen správnej rady LSPP n.o. – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:26.866,45 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Orná pôda 
Polyfunkčný objekt 
Zastavané plochy 
Byt 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
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): 
Majetkový podiel vo firme EMS s.r.o. Poprad 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Katarína Heredošová, Dis. Art. 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 16.258,70€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Zastavané plochy a nádvoria 
pozemky 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Zariadenie bytu 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
Nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ján Hir čko 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 – bez príjmu 
Daily Profit s.r.o. – konateľ- bez príjmu 
Project investa s.r.o. – konateľ – bez príjmu 
Progresia Sk s.r.o. – konateľ-bez príjmu 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Svidník 
Korona n.o. – člen správnej rady – bez príjmu 
Dukla Destination n.o. – predseda správnej rady – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 12.188,65€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Pozemky 
Byt 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Nemá 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
Majetkový podiel vo firme Daily Profit s.r.o. 
Majetkový podiel vo firme H.B.L. Wood s.r.o. 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
Hypotekárny úver 



 
Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Marek Hrab čák, PhD. 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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): 
Samostatne zárobkovo činná osoba 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Sabinov 
Člen valného zhromaždenia spoločnosti Sabyt s.r.o. 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 9.590,99€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Pozemky 
Garáž 
Garáž 
Nebytový priestor 
 
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 AVOMI s.r.o. 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
Jozef Kanuščák 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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, spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 1288,61€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Orná pôda 
Garáž 
Zastavané plochy a nádvoria 
Podiel na ceste 
Garáž 
Ostatné plochy 
Garáž 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Zariadenie rodinného domu 
Vklady v bankách 
Podielové listy 
Stavebné sporenie 
Životné poistenie 
Motorový čln 
 
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 JK Lipany s.r.o. 



 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Jozef Kmec, PhD. 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
Obec Kružľov 
 
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 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné: 33.219,83 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Zastavané plochy a nádvoria 
Orná pôda 
Ostatné plochy 
Trvalé trávnaté porasty 
 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Peter Kocák 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 – bez príjmu 
DFS Cifroško – bez príjmu 
Člen dozornej rady Reifeissen ban Vranov n/T – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:  21.110,83 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
Osobný automobil 
Vklady v bankách 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
 



 
Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. Martin Lajoš 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
Nemocnica Poprad a.s. 
HK Poprad 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): 
Znalecká činnosť v odboru traumatológia 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:  58.480,46€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Zastavané plochy a nádvoria 
Garáž 
Dom 
Záhrady 
Trvalé trávnaté porasty 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
Majetkový podiel vo firme  Med-pro-orto s.r.o. Košice 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. Viera Leščáková 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
SUŠ 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): 
Člen komisie – neposlanec pri MsZ Prešov 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:   10.498,26€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
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): 
Úver 
Úver 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Dušan Lukáč 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:  18.931,77 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Zastavané plochy a nádvoria 
pozemky 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
nemá 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
úver 
 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Jozef Lukáč 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:   34.297,53€€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Orná pôda 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
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 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Martin Meri čko 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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): 
nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:   16.764,37€ 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. Ondrej Mudry 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:   25.055,60€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
nemá 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Stanislav Obický 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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, spoločník 
Lysa hora s.r.o. Vyšný Kazimír – konateľ, spoločník 
TIMOB Tel s.r.o. Vranov nad Topľou – konateľ, spoločník 
ORLAN TRANS GROUP SLOVAKIA s.r.o. Vranov n/Top ľou - spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Nevykonáva 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:  81.992 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Rodinný dom 
Hospodárska budova 
Záhrada 
Zastavané plochy a nádvoria 
Rodinný dom 
Orné pôdy 
Lesné pozemky 
Rodinný dom 
Ovocný sad 
 
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 
Motorová štvorkolka 
Vklady v bankách 



 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
Majetkový podiel vo firme SESO s.r.o. Vranov nad Topľou  
Majetkový podiel vo firme Lysá hora s.r.o. Vyšný Kazimír  
Majetkový podiel vo firme TIMOB Tel s.r.o. Vranov nad Topľou  
Majetkový podiel vo firme ORLAN TRANS GROUP SLOVAKI A s.r.o. Vranov n/Topľou  
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
MUDr. František Orlovský 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
Falk záchranná 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): 
FOZ s.r.o. - konateľ 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Stará Ľubovňa 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:  18.959,09€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Zastavané plochy a nádvoria 
Garáž 
Garáž 
Byt 
Trvalé trávnaté porasty 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
Majetkový podiel vo firme FOZ s.r.o. 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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): 
KC Investment s.r.o. Ľubotice - spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Pro Communio o.z. – predseda – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:   19.942,30€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Zastavané plochy a nádvoria 
Ovocný sad 
Záhrada 
Rodinný dom 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
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 KC Investment s.r.o. Ľubotice 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
Úver 
 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Štefan Pčola 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
BEEONE INTERIERY 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): 
BEEONE INTERIERY s.r.o. – konateľ, spoločník 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ Poprad 
Poprad-živé mesto, o.z. – predseda – bez príjmu 
Slovenská cyklotrialová únia, o.z. – prezident – bez príjmu  
Bike3alzone o.z. – výkonný riaditeľ – bez príjmu 
Veolia-Energia Poprad a.s. – člen predstavenstva- bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:   9.927,01€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Byt 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
nemá 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
Majetkový podiel vo firme BEEONE INTERIERY 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
Hypotekárny úver 
Úver 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Ing. arch. Zita Pleštinská 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
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): 
MAS Ľubovniansko n.o. – bez príjmu 
HOSAŠ n.o. -bez príjmu 
Ľubovnianka n.o. – bez príjmu 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:   29720,40€ 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
Byt 
Podiel na spoločných častiach 
Záhrada 
Orná pôda 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
Osobný automobil 
Vklady v bankách 
 
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 
nemá 
 
Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy (čl. 7. ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 
nemá 
 
 
 



Titul, meno, priezvisko: 
Anna Schlosserová 
 
Oznámenie za rok: 
2016 
 
Oznámenie bolo podané: 
do 30 dní od ustanovenia do 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): 
Súdny tlmočník do posunkovej reči 
 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 
Poslanec MsZ v Poprade 
 
Príjmy za rok 2016 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva Oznámenie: 
0€ iné:  0 € 
 
Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona): 
byt 
 
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 
písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): 
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 
 
 
 
 
 
 


