

 hodiace sa označte krížikom
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA MESTA TRNAVY

podľa čl. 7 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Pred vyplnením tohto oznámenia si prečítajte „Poučenie na vyplnenie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.“ Oznámenie sa podáva Komisii MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.


I. ODDIEL – ÚDAJE O VEREJNOM FUNKCIONÁROVI


Priezvisko
Meno
Titul




Dátum narodenia


Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo


PSČ
Obec




Počet príloh


(vrátane potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani 
z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok)


II. ODDIEL – PODMIENKY NEZLUČITEĽNOSTI VÝKONU FUNKCIE (Čl. 7 ods. 1 písm. a))

Vyhlasujem, že  spĺňam /  nespĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 úst. zák. č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov


Dátum
Podpis






Príloha č. ___

III. 	ODDIEL – ZAMESTNANIE VYKONÁVANÉ V PRACOVNOM POMERE, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere, podnikateľská činnosť vykonávaná popri výkone funkcie verejného funkcionára (Čl. 7 ods. 1 písm. b))


Názov zamestnávateľa/
podnikateľského subjektu
Sídlo zamestnávateľa/
podnikateľského subjektu
Pracovné zaradenie















IV. 	ODDIEL – funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgÁ-noch iných právnických osôb (Čl. 7 ods. 1 písm. c))

Názov organizácie
Sídlo organizácie
Názov orgánu
Príjem, funkčné alebo iné požitky



ano – nie *



ano – nie *



ano – nie *

* nehodiace sa prečiarknuť



Príloha č. ___

V. 	oddiel – Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje (Čl. 7 ods. 1 písm. d))


Spolu v €





Príloha č. ___

   verejný funkcionár
   manžel/manželka
   neplnoleté dieťa


VYHLásenie



Priezvisko
Meno
Titul






Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo



PSČ
Obec






	Vyhlasujem, že nemám žiadne z nasledovných majetkových pomerov:

	vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (VI. ODDIEL),

	vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (VII. ODDIEL),

	vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (VIII. ODDIEL),  

	existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy (IX. ODDIEL).



Dátum
Podpis





Príloha č. ___

   verejný funkcionár
   manžel/manželka
   neplnoleté dieťa


VI. ODDIEL – nehnuteľný majetok


Druh nehnuteľného majetku
Katastrálne územie
Parcela
Spoluvlastnícky podiel











































































Príloha č. ___

   verejný funkcionár
   manžel/manželka
   neplnoleté dieťa


VII. ODDIEL – HNUTEĽNÉ VECI

Druh hnuteľných vecí
Počet v ks
Hodnota (€)
Spoluvlastnícky podiel


























VIII. 	ODDIEL – MAJETKOVÉ PRÁVA A INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY

Druh majetkových práv 
a iných majetkových hodnôt
Hodnota (€)
Výška podielu




















IX. 	ODDIEL – EXISTUJÚCE ZÁVÄZKY

Druh záväzku
Hodnota (€)
Výška podielu






















Príloha č. ___

   manžel/manželka
   neplnoleté dieťa


X. ODDIEL – OSOBNÉ ÚDAJE




Priezvisko
Meno
Titul






Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo



PSČ
Obec






Príloha č. ___


Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.




Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto majetkovom priznaní sú úplné a pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov.





Dátum
Podpis






