Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
Poradie podaného
majetkového priznania

Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
za rok ..............
podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

Počet príloh

I. oddiel – Osobné údaje poslanca
Priezvisko

Meno

Rodné priezvisko

Rodné číslo

Adresa trvalého bydliska
Ulica a číslo
PSČ
Číslo telefónu

Názov obce
Číslo faxu

Titul

II. oddiel – Pracovné a podnikateľské aktivity poslanca
Vyhlásenie
V kalendárnom roku ............... spĺňam podmienky výkonu funkcie verejného funkcionára
a nevykonávam iné funkcie, zamestnania alebo činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou
verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.
Podpis
A. Zárobková činnosť
V pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátno-zamestnaneckom pomere

1. vykonávam zamestnanie
Obchodné meno zamestnávateľa

Adresa zamestnávateľa
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam podnikateľskú činnosť
Obchodné meno

Adresa sídla
Ulica a číslo
PSČ

Predmet činnosti

Názov obce

Štát

B. Funkcie
1. Funkcie v štátnych orgánoch
Obchodné meno - názov

Adresa sídla
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Funkcia
Príjem z funkcie

ANO

Iné funkčné požitky z výkonu funkcie

NIE

2. Funkcie v orgánoch územnej samosprávy
Funkcie v iných orgánoch územnej samosprávy ako je MsZ Bánovce n. B., napr. poslanec VÚC.
Obchodné meno - názov

Adresa sídla
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

Funkcia
Príjem z funkcie

ANO

Iné funkčné požitky z výkonu funkcie

NIE

3. Funkcie v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť
3.1.

Obchodné meno - názov

Adresa sídla
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

Funkcia
Príjem z funkcie

ANO
3.2.

Iné funkčné požitky z výkonu funkcie

NIE

Obchodné meno - názov

Adresa sídla
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Funkcia
Príjem z funkcie

ANO

Iné funkčné požitky z výkonu funkcie

NIE

Štát

4. Funkcie v orgánoch iných právnických osôb
4.1.

Obchodné meno - názov

Adresa sídla
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

Funkcia
Príjem z funkcie

ANO
4.2.

Iné funkčné požitky z výkonu funkcie

NIE

Obchodné meno - názov

Adresa sídla
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

Funkcia
Príjem z funkcie

ANO

Iné funkčné požitky z výkonu funkcie

NIE

III. oddiel – Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku
Príjmy poslanca z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní
poslanec pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
Názov, obchodné meno organizácie

Funkcia

Príjem v €

IV. oddiel – Majetkové pomery poslanca – Nehnuteľný majetok
Napr.: orná pôda, vinice, chmeľnice, trvalé trávnaté porasty, ovocné sady, záhrady, lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy,
zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné pozemky, ostatné pozemky, obytné domy (rodinné domy, byty,
nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.), objekty slúžiace na podnikateľské a zárobkové činnosti, garáže,
rekreačné chalupy, záhradné domčeky, administratívne budovy, výrobné haly, ostatné stavby, sklady, chaty na
individuálnu. rekreáciu a ostatné.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,
katastrálne územie, parcelné číslo)

Počet

Merná jednotka
m2

Poznámka

V. oddiel – Majetkové pomery poslanca – Hnuteľný majetok
Napr.: zariadenie bytov, zariadenie rekreačných objektov, zariadenie objektov slúžiacich na podnikateľské alebo iné
zárobkové činnosti, veci bežnej osobnej potreby, šperky z drahých kovov a drahých kameňov, umelecké diela, kožuchy
a výrobky z koží a kožušín vzácnych zvierat, starožitnosti, zbierky – známok, bankoviek, mincí, ostatné zbierky, lovecké
a historické zbrane, vklady v bankách v domácej mene, cenné papiere, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky,
motorové člny, plachetnice, lode, hudobné nástroje, základné stádo a ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone a ostatné
zvieratá slúžiace na podnikateľské alebo iné zárobkové činnosti, zásoby, tovar, materiál a iné hnuteľné veci, ktorých
zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,)

Počet

Cena v €

Poznámka

VI. oddiel – Majetkové práva a iné majetkové hodnoty poslanca
Napr.: záväzky a pohľadávky (okrem nevymožiteľných), nehmotné práva priemyslového vlastníctva okrem vlastných,
podnikateľský nájom hnuteľných vecí, licenčná zmluva k predmetom priemyslového vlastníctva, nájom nehnuteľných vecí,
nájom bytu, nájom obytných miestností, nájom nebytových priestorov, majetkový podiel v obchodných spoločnostiach,
družstvách, fondoch atď. a iné, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetkového práva a inej majetkovej hodnoty

Počet

Cena v €

Poznámka

VII. oddiel – Osobné údaje manželky poslanca
Priezvisko

Meno

Titul

Adresa trvalého bydliska
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

VIII. oddiel – Majetkové pomery manželky poslanca – Nehnuteľný majetok
Napr.: orná pôda, vinice, chmeľnice, trvalé trávnaté porasty, ovocné sady, záhrady, lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy,
zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné pozemky, ostatné pozemky, obytné domy (rodinné domy, byty,
nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.), objekty slúžiace na podnikateľské a zárobkové činnosti, garáže,
rekreačné chalupy, záhradné domčeky, administratívne budovy, výrobné haly, ostatné stavby, sklady, chaty na individuálnu
rekreáciu a ostatné.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,
katastrálne územie, parcelné číslo)

Počet

Merná jednotka
m2

Poznámka

IX. oddiel – Majetkové pomery manželky poslanca – Hnuteľný majetok
Napr.: zariadenie bytov, zariadenie rekreačných objektov, zariadenie objektov slúžiacich na podnikateľské alebo iné zárobkové
činnosti, veci bežnej osobnej potreby, šperky z drahých kovov a drahých kameňov, umelecké diela, kožuchy a výrobky
z koží a kožušín vzácnych zvierat, starožitnosti, zbierky – známok, bankoviek, mincí, ostatné zbierky, lovecké a historické
zbrane, vklady v bankách v domácej mene, cenné papiere, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, motorové
člny, plachetnice, lode, hudobné nástroje, základné stádo a ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone a ostatné zvieratá
slúžiace na podnikateľské alebo iné zárobkové činnosti, zásoby, tovar, materiál a iné hnuteľné veci, ktorých zvyčajná cena
presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,)

Počet

Cena v €

Poznámka

X. oddiel – Majetkové práva a iné majetkové hodnoty manželky poslanca
Napr.: záväzky a pohľadávky (okrem nevymožiteľných), nehmotné práva priemyslového vlastníctva okrem vlastných,
podnikateľský nájom hnuteľných vecí, licenčná zmluva k predmetom priemyslového vlastníctva, nájom nehnuteľných vecí,
nájom bytu, nájom obytných miestností, nájom nebytových priestorov, majetkový podiel v obchodných spoločnostiach,
družstvách, fondoch atď. a iné, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetkového práva a inej majetkovej hodnoty

Počet

Cena v €

Poznámka

XI. oddiel – Osobné údaje neplnoletého dieťaťa poslanca
Majetkové pomery neplnoletého dieťaťa, ktoré s poslancom žije v domácnosti.
Priezvisko

Meno

Adresa trvalého bydliska
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

XII. oddiel – Majetkové pomery neplnoletého dieťaťa poslanca –
Nehnuteľný majetok
Napr.: orná pôda, vinice, chmeľnice, trvalé trávnaté porasty, ovocné sady, záhrady, lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy,
zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné pozemky, ostatné pozemky, obytné domy (rodinné domy, byty,
nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.), objekty slúžiace na podnikateľské a zárobkové činnosti, garáže,
rekreačné chalupy, záhradné domčeky, administratívne budovy, výrobné haly, ostatné stavby, sklady, chaty na individuálnu
rekreáciu a ostatné.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,
katastrálne územie, parcelné číslo)

Počet

Merná jednotka
m2

Poznámka

XIII. oddiel – Majetkové pomery neplnoletého dieťaťa poslanca –
Hnuteľný majetok
Napr.: zariadenie bytov, zariadenie rekreačných objektov, zariadenie objektov slúžiacich na podnikateľské alebo iné
zárobkové činnosti, veci bežnej osobnej potreby, šperky z drahých kovov a drahých kameňov, umelecké diela, kožuchy
a výrobky z koží a kožušín vzácnych zvierat, starožitnosti, zbierky – známok, bankoviek, mincí, ostatné zbierky, lovecké
a historické zbrane, vklady v bankách v domácej mene, cenné papiere, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky,
motorové člny, plachetnice, lode, hudobné nástroje, základné stádo a ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone a ostatné
zvieratá slúžiace na podnikateľské alebo iné zárobkové činnosti, zásoby, tovar, materiál a iné hnuteľné veci, ktorých
zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,)

Počet

Cena v €

Poznámka

XIV. oddiel – Majetkové práva a iné majetkové hodnoty neplnoletého
dieťaťa poslanca
Napr.: záväzky a pohľadávky (okrem nevymožiteľných), nehmotné práva priemyslového vlastníctva okrem vlastných,
podnikateľský nájom hnuteľných vecí, licenčná zmluva k predmetom priemyslového vlastníctva, nájom nehnuteľných vecí,
nájom bytu, nájom obytných miestností, nájom nebytových priestorov, majetkový podiel v obchodných spoločnostiach,
družstvách, fondoch atď. a iné, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetkového práva a inej majetkovej hodnoty

Počet

Cena v €

Poznámka

Vyhlasujem na svoju česť, že všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú
pravdivé a správne a som si vedomý (vedomá) právnych následkov nepravdivého alebo
neúplného majetkového priznania.

V Bánovciach nad Bebravou dňa ........................

........................................
podpis

Prílohy:
Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci
kalendárny rok.

Poučenie:
V súlade s článkom 7, ods. 1) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa,
keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné
oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, tajomníkovi komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Bánovce nad Bebravou.

Príloha číslo
XI. oddiel – Osobné údaje neplnoletého dieťaťa poslanca
Majetkové pomery neplnoletého dieťaťa, ktoré s poslancom žije v domácnosti.
Priezvisko

Meno

Adresa trvalého bydliska
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce

Štát

XII. oddiel – Majetkové pomery neplnoletého dieťaťa poslanca –
Nehnuteľný majetok
Napr.: orná pôda, vinice, chmeľnice, trvalé trávnaté porasty, ovocné sady, záhrady, lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy,
zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné pozemky, ostatné pozemky, obytné domy (rodinné domy, byty,
nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.), objekty slúžiace na podnikateľské a zárobkové činnosti, garáže,
rekreačné chalupy, záhradné domčeky, administratívne budovy, výrobné haly, ostatné stavby, sklady, chaty na individuálnu
rekreáciu a ostatné.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,
katastrálne územie, parcelné číslo)

Počet

Merná jednotka
m2

Poznámka

XIII. oddiel – Majetkové pomery neplnoletého dieťaťa poslanca –
Hnuteľný majetok
Napr.: zariadenie bytov, zariadenie rekreačných objektov, zariadenie objektov slúžiacich na podnikateľské alebo iné zárobkové
činnosti, veci bežnej osobnej potreby, šperky z drahých kovov a drahých kameňov, umelecké diela, kožuchy a výrobky z koží
a kožušín vzácnych zvierat, starožitnosti, zbierky – známok, bankoviek, mincí, ostatné zbierky, lovecké a historické zbrane,
vklady v bankách v domácej mene, cenné papiere, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, motorové člny,
plachetnice, lode, hudobné nástroje, základné stádo a ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone a ostatné zvieratá slúžiace
na podnikateľské alebo iné zárobkové činnosti, zásoby, tovar, materiál a iné hnuteľné veci, ktorých zvyčajná cena presahuje
35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetku (názov, adresa, právny dôvod nadobudnutia,)

Počet

Cena v €

Poznámka

XIV. oddiel – Majetkové práva a iné majetkové hodnoty neplnoletého
dieťaťa poslanca
Napr.: záväzky a pohľadávky (okrem nevymožiteľných), nehmotné práva priemyslového vlastníctva okrem vlastných,
podnikateľský nájom hnuteľných vecí, licenčná zmluva k predmetom priemyslového vlastníctva, nájom nehnuteľných vecí,
nájom bytu, nájom obytných miestností, nájom nebytových priestorov, majetkový podiel v obchodných spoločnostiach,
družstvách, fondoch atď. a iné, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
Popis majetkového práva a inej majetkovej hodnoty

Počet

Cena v €

Poznámka

