Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Mgr. Bc. Jozef Matia

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie
b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.
Huncovská 42
060 01 Kežmarok
Člen správnej rady - od 03. 11. 2016

3 653,00 eur

15 549,00 eur

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•

byt, k. ú. Poprad
LV – 3355, podiel 1/1

•

byt, k. ú. Poprad
LV – 3355, podiel 1/2

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac

neužíva

Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Mgr. Ondrej Jankura

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Obec Ihľany
Ihľany 94
059 94 Ihľany

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

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

nevykonáva

Príjmy
za rok
2020

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 940,66 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

22 298,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

nemá

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

Osobný automobil, továrenská značka OPEL
ASTRA, rok výroby 2008, podiel: vlastník

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac

neužíva

Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

PhDr. Marta Sabolová

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
060 01 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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

nevykonáva

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 876,73 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

31 080,63 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

•
•
Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•
•

byt (BSM), k. ú. Kežmarok
LV – 3389, podiel – 50 %
záhrada, k. ú. Kežmarok
LV – 4715, podiel – 50 %
záhrada, k. ú. Kežmarok
LV – 4720, podiel – 50%
záhrada, k. ú. Ľubica
LV – 4729, podiel – 50 %

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Mgr. Jana Majorová Garstková

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Združenie Euroregión Tatry
Hradné námestie 30
060 01 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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Spravbytherm s. r. o.
Poľná 2/1494
060 01 Kežmarok
Členka dozornej rady - od 01. 03. 2016
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Poslankyňa NR SR - od 20. 03. 2020

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 749,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

33 528,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

•
•

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

rodinný dom, k. ú. Veľká Lomnica
LV – 1092, podiel 100% BSM
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Mlynčeky
LV – 1585, podiel – 100% BSM

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

Osobné motorové vozidlo, značka VOLKSWAGEN
TOURAN, rok výroby 2015, podiel 100%

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Ing. Miroslav Perignáth

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 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

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.
Námestie slobody 256/6
053 14 Spišský Štvrtok
Člen správnej rady – od 06. 05. 2014
Spravbytherm s. r. o.
Poľná 2/1494
060 01 Kežmarok
Člen dozornej rady – od 13. 12. 2018

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

3 044,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

18 251,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)
•
•
•
•
Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•
•
•
•
•

orná pôda, k. ú. Kežmarok
LV – 5448, podiel 1/1
trvalé trávnaté porasty, k. ú. Kežmarok
LV – 5448, podiel 1/1
rodinný dom, k. ú. Malý Slavkov
LV – 105, podiel 1/8
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Malý
Slavkov
LV – 103, podiel 1/4
záhrady, k. ú. Malý Slavkov
LV – 410, podiel 1/4
ostatné plochy, k. ú. Kežmarok,
LV – 2438, podiel 1/2
Garáž, k. ú. Kežmarok
LV – 2438, podiel 1/2
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Kežmarok
LV – 2262, podiel 1/2
rodinný dom, k. ú. Kežmarok,
LV – 2262, podiel 1/2

•
•
•

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

byt, k. ú. Kežmarok
LV – 3302, podiel 1/2
bytový dom spoločné časti, k. ú. Kežmarok
LV – 3302, podiel 6825/325900
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Kežmarok
LV – 3302, podiel 6825/325900

Osobný automobil, továrenská značka
Volkswagen Golf, rok výroby 2012, podiel 1/2
Osobné automobil, továrenská značka
ŠKODA FABIA COMBI, rok výroby 2017, podiel 1/2

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

PhDr. Eleonóra Baráthová

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

nevykonáva

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 748,88 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

6 908,80 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•
•

záhrada, k. ú. Kežmarok
LV – 2588, podiel 1
záhrada, k. ú. Ľubica
LV – 1882, podiel 1

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

PhDr. Andrej Zreľak

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 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)

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

nevykonáva

nevykonáva

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 684,96 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

12 026,11 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•

3 – izbový byt, k. ú. Kežmarok
LV – 2829, podiel 1/2

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

Osobné automobil, továrenská značka
VW POLO, rok výroby 2009, podiel 1/1

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

Hypotekárny úver, dátum vzniku 15. 03. 2018,
podiel 1/2

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac

neužíva

Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Ing. Eleonóra Levická

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny
Dr. Alexandra 61
060 01 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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Technické služby , s. r. o. Kežmarok
Hlavné námestie1
060 01 Kežmarok
Člen dozornej rady - od 18. 05. 2019

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

3 004,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

19 659,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

•
Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•
•

záhrada, k. ú. Kežmarok
LV – 2592, podiel 100%
Byt, k. ú. Kežmarok
LV – 5913, podiel 100%
záhradná chatka, k. ú. Ľubica
LV – 1886, podiel 100%

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac

neužíva

Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Ing. Janka Gantnerová

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Janka a Juraj Gantner spol. s r. o.
Dr. Alexandra 130/24
060 01 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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Kežmarok Invest s. r. o.
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
Dozorná rada – od 13. 12. 2018

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 940,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

8 070,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

•
•
•
Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•
•
•
•

trvalý trávnatý porast, k. ú. Kežmarok,
LV – 5557, podiel 1/1
orná pôda, k- ú. Kežmarok,
LV – 2838, podiel 1/2
orná pôda, k. ú. Kežmarok,
LV – 2830, podiel 1/3
orná pôda, k. ú. Kežmarok,
LV – 3627, podiel 3/4
zastavaná plocha, k. ú. Kežmarok,
LV – 1704, podiel 3/4
byt, k. ú. Bratislava II
LV – 2659, podiel 1/1
orná pôda, k. ú. Mlynčeky,
LV – 854, podiel 1/2

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

Osobné automobil, továrenská značka
Volkswagen, rok výroby 2004, podiel 1/1
Osobný automobil, továrenská značka Land
Rover, rok výroby 2011, podiel 1/1

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

Janka a Juraj Gantner spol. s r. o., podiel – 50 %
Hotovostné finančné prostriedky v bankových
inštitúciách, podiel – 100 %

nemá

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Ing. Karol Gurka

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú
samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1
písm. b) ústavného zákona)

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

ΚΑΠΕ ΓΙΩΤ Ν.Ε.Π.Α
Αγ. Δημητριου 41
ΠΕΙΡΑΙΑ 18546
Funkcia: Prezident
EZUS TATRY, NOWY TARG, Poľsko
Člen dozornej rady - od 01. 01. 2020
Združenie Euroregión Tatry
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
Predseda revíznej komisie – 01. 01. 2020

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Technické služby s. r. o. Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 533,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

31 205,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

•
Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

•
•

záhrada, k. ú. Kežmarok
Č. LV. 1541, vlastnícky podiel 1/1
pozemok, k. ú. Kežmarok
Č. LV. 1541, vlastnícky podiel 1/1
rodinný dom, k. ú. Kežmarok
Č. LV. 1541, vlastnícky podiel 1/1

nemá

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

Peniaze v banke, vlastnícky podiel 1/1

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

Bankový úver, dátum vzniku 27. 09. 2019,
výška podielu 1/1

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac

neužíva

Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Ing. Matúš Polák

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 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)

ING. MATÚŠ POLÁK-FAIR PLAY FINANCE
ADVISOR
Weilburská 2550/13
060 01 Kežmarok

Kežmarská aliancia mladých - O. Z.
Lanškrounská 26
060 01 Kežmarok
Predseda – 10. 12. 2010

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.
Kežmarské žľaby 12030
059 60 Vysoké Tatry
Predseda dozornej rady - od 01. 03. 2015

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 940,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

79 260,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

nemá

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy
Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

nemá

Spotrebiteľský úver 14. 11. 2018
100 %

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Ing. Vojtech Wagner

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
060 01 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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Spravbytherm , s. r. o.
Poľná 2/1494
060 01 Kežmarok
Predseda dozornej rady - 01. 03. 2015

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

3 068,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

27 193,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

nemá

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy
Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

Osobné motorové vozidlo, Škoda Octavia,
rok výroby 2013, vlastníctvo 100%

Hypotekárne záložné listy 100%
Fondy Tatrabanky 100%

nemá

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Mgr. Jaroslav Maitner

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 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)

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

VISQO, s. r. o.
Tatranská 13
060 01 Kežmarok
Funkcia: konateľ

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.
Huncovská 1788/42
060 01 Kežmarok
Predseda dozornej rady od 31. 05. 2019
SPRAVBYTHERM s. r. o.
Poľná 2/1494
060 01 Kežmarok
Člen dozornej rady od 01. 01. 2019
KASKOFÓRUM, O. Z.
Tatranská 301/13
060 01 Kežmarok
Predseda správnej rady od 17. 08. 2018

Príjmy
za rok
2020

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 940,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

25 166,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

nemá

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac

neužíva

Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Jozef Juhász

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o.
Priekopa 21
060 01 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)

nevykonáva

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Príjmy
za rok
2020

Technické služby, s. r. o., Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
Predseda dozornej rady – od 14. 12. 2018

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

2 940,00 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

14 878,00 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

•
•

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

orná pôda, k- ú. Kežmarok,
LV – 5718, podiel 100%
orná pôda, k- ú. Kežmarok,
LV – 3699/3, podiel 4,3%

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy

nemá

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy

nemá

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

Spotrebný úver 100% dátum vzniku 11. 06. 2019
Spotrebný úver 100% dátum vzniku 25. 10. 2019

neužíva

nemá

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Oznámenie za rok 2020
Titul, meno a priezvisko

Mgr. Ľuboslav Kovalský

Verejná funkcia

poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
od 22. 11. 2018

Oznámenie bolo podané

k 30. aprílu

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona

áno

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere
alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona)

FEGAFOOD s. r. o.
Ploské 158
044 44 Ploské

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

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

nevykonáva

Príjmy
za rok
2020

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú
sa podáva toto oznámenie

3 004,59 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

19 830,43 eur

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno

Majetkové pomery (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona)

•
•
•
Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a
nebytového priestoru

•

záhrada, k. ú. Kežmarok
LV – 4193, podiel 1/1
záhrada, k. ú. Kežmarok
LV – 4193, podiel 1/1
zastavané plochy a nádvoria
k. ú. Kežmarok
LV – 4193, podiel 1/1
rodinný dom, k. ú. Kežmarok
LV – 4193, podiel 1/1

,

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35-násobok minimálnej mzdy
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy
Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo
zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota
užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju
užíva viac ako jeden kalendárny mesiac
Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného
zákona)

Motorové osobné vozidlo, KIA CEED,
rok výroby 2010, vlastnícky podiel 1/1

nemá

nemá

Motorové osobné vozidlo, KIA SPORTAGE,
rok výroby 2016

nemá

