
OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 

 
číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Ing. Marian Zimmermann 
 

oznámenie za rok: 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Zástupca primátorky mesta 

príjmy za rok 2019:  

 24481€ (z výkonu verejnej funkcie),  1499€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 BBSK, námestie SNP 23, Banská Bystrica  

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 ČLEN DOZORNEJ RADY  MESTSKÉ  LESY BANSKÁ ŠTIAVNICA spol. s r. o. 

požitky:  áno 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 BYT + pozemok, vlastnícky podiel : BSM 

 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA + POZEMKY, vlastnícky podiel: 1/4 

 RODINNÝ DOM, + POZEMOK , vlastnícky podiel: 3/8  

 vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 nevlastním 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 nie 

existencia záväzku:  

1. žiadna 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

2. neužívam 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

3. nie 

prijaté dary alebo iné výhody:  

4. žiadne 

 

 

 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Mgr. Mikuláš Pál 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

 Poslanec BBSK 

príjmy za rok 2019:  

 1450€ (z výkonu verejnej funkcie),  14917,53€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 ZASTAVANÉ PLOCHY A NADVORIA, vlastnícky podiel : 1/2 

 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , vlastnícky podiel: 1/2 

 OSTATNÉ PLOCHY , vlastnícky podiel: 1/2  

 ZASTAVANÉ PLOCHY A NADVORIA, vlastnícky podiel : 1/1 

 BYTOVÝ DOM , vlastnícky podiel: 1/1 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 nie 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedená 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 

 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 JUDr. Dušan Lukačko 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 25.877,87 €  

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 ČLEN DOZORNEJ RADY  MESTSKÉ  LESY BANSKÁ ŠTIAVNICA spol. s r. o. 

požitky:  áno 

 vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 RODINNÝ  DOM + TTP+OST.PLOCHA+ZAST.PLOCHA, vlastnícky podiel : BSM 

 BYT, vlastnícky podiel: 1/1 

 REKREAČNÁ CHATA + TTP , vlastnícky podiel: 1/1  

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 nie 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedená 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 

 

 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 RNDR. Pavel Bačík 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 1184€ (z výkonu verejnej funkcie),  32557€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 ORNÁ PODA 

 LESNÉ  POZEMKY, vlastnícky podiel: 10/120 

 TRVALÉ TRÁVNATÉ  PORASTY 

 ZASTAVANÉ PLOCHY, vlastnícky podiel : BSM 

 REKREAČNÁ  CHATA , vlastnícky podiel: BSM 

 ZÁHRADY, vlastnícky podiel: ½ 

 BYT, vlastnícky podiel: BSM 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 nemá 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Vklady v banke 

existencia záväzku:  

 nemá 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 nemá 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 nemá 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 nemá 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 
číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Mgr. Martin Macharik 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 674,44€ (z výkonu verejnej funkcie),  32943,16€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 ZÁHRADY, vlastnícky podiel : 1/1 

 TRVALE  TRÁVNATÉ  PORASTY , vlastnícky podiel: 1/1 

 OSTATNÉ PLOCHY , vlastnícky podiel: 1/1  

 ZASTAVANÉ PLOCHY A NADVORIA, vlastnícky podiel : 1/1 

 RODINNÝ DOM , súpisné číslo 53,  vlastnícky podiel: 1/1 

 RODINNÝ DOM , súpisné číslo 1140,  vlastnícky podiel: 1/1 

 RODINNÝ DOM , súpisné číslo 1141,  vlastnícky podiel: 1/1 

 RODINNÝ DOM , súpisné číslo 208,  vlastnícky podiel: 1/1 

 RODINNÝ DOM , súpisné číslo 179,  vlastnícky podiel: 1/1 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 nemá 

existencia záväzku:  

 Hypotekárny úver 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Mgr. Ján Kružlic 
 

oznámenie za rok(  po uplynutí 1 roka ):  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 Nie sú uvedené € (z výkonu verejnej funkcie),  nie sú uvedené € (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 Nie je uvedené 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 Nie sú uvedené 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 nie je uvedené 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedené 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie je uvedené 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Mgr. Peter Ernek 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 1110€ (z výkonu verejnej funkcie),  nie sú uvedené € (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 ZÁHRADA, vlastnícky podiel: 1/4 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedená 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené  
 

 

 

 

 

 

 



 

OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Ľubomír Barák 

 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 Nie sú uvedené€ (z výkonu verejnej funkcie),  0€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 Nie je uvedené. 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 LV č.3911,1904,5883,5884,2847, vlastnícky podiel : BSM 

 LV č.3318,6551, vlastnícky podiel : 1/1 

 LV č.586 , vlastnícky podiel: BSM 

 LV 1803, vlastnícky podiel:1/8 BSM 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedená 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 
 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Ing. Ján Čamaj 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 1015€ (z výkonu verejnej funkcie),  nie sú uvedené€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 PREDAJNÉ A SKLADOVÉ  PRIESTORY 

 RODINNÝ DOM SO SLUŽBAMI 

 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedená 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 
 

 

 

 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Helena Koťová 
 

oznámenie za rok :  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslankyňa mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 1245 € (z výkonu verejnej funkcie),  12883,13 € (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 nie 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 ČLEN  DOZORNEJ RADY  BYTOVÁ  SPRÁVA S.R.O. 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 DOM, vlastnícky podiel : 1/1 

 ZÁHRADA, vlastnícky podiel : 1/1 

 ZASTAVANÁ  PLOCHA, vlastnícky podiel : 1/1 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

 Hypotekárny úver 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie je uvedené 

 

 

 

 

 



 

OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Ing. Matej Michalský 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 860€ (z výkonu verejnej funkcie),  34442€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 nie 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 Nie je uvedené. 

požitky:  nie 

 

 vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 BYT + SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA, POZEMOK, vlastnícky podiel : 

5337/753788 

 BYT, vlastnícky podiel: 1/2 

 BYT , vlastnícky podiel: BSM 

 GARÁŽ, vlastnícky podiel: BSM 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Osobné motorové vozidlo 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

 Hypotekárny úver – 2x 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie je uvedené 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Štefan Mičura 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 – skutočnosť 29.06.2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 70,80€ (z výkonu verejnej funkcie),  252,93€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 vykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

 Nie je uvedené 

 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedené 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 
 

 

 

 

 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 1997/2020 

 

titul, meno, priezvisko:  

 JUDr. Gejza Volf 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 – skutočnosť 17.12.2020 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 10.078,39€ 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 BYT 3 IZBOVÝ , vlastnícky podiel: ½ 

 GARÁŽ, vlastnícky podiel: 1/2 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 OSOBNÉ  MOTOROVÉ  VOZIDLO ŠKODA FÁBIA 

 OSOBNÉ  MOTOROVÉ  VOZIDLO HUNDAJ TUSKON 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 POZEMKY V KÚ  DEKÝŠ, vlastnícky podiel : 1 

 POZEMKY V KÚ  ŽUPKOV, vlastnícky podiel : 1 

existencia záväzku:  

 Nie je uvedené 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 
 

 

 

 

 

 



OZNÁMENIE   VEREJNÉHO   FUNKCIONÁRA 
 

číslo spisu : 17644/2021 

 

titul, meno, priezvisko:  

 Mgr. Milan Kabina 
 

oznámenie za rok:  

 2019 

oznámenie bolo podané:  

 k 30. aprílu 2020 – skutočnosť 9.06.2021 

vykonávaná verejná funkcia:  

 Poslanec mestského zastupiteľstva 

príjmy za rok 2019:  

 880,00€ (z výkonu verejnej funkcie),  195,75€ (iné) 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  

 áno 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):  

 áno 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.):  

 nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

 nie je uvedené 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

 Nie je uvedené 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

 Nie je uvedené 

existencia záväzku:  

Nie je uvedené 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  

 Nie je uvedené 

prijaté dary alebo iné výhody:  

 Nie sú uvedené 
 

 

 


