
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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. Milan Baraník 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 

funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 
alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 
podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 

alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 
 

 
áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 
vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 
štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 
vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 
Ing. Milan Baraník -  SZČO 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 
funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 

orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 

funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 
funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 
 

- 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 

kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 
verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

3045 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 

pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 
funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 

- 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania 

k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 

na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 
funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 

roku. 

 

 

Áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- záhrada, k.ú. Severné Mesto, p. 1/1 

- byt, k.ú. Severné Mesto, p. ½ 

- záhrada, zastavaná plocha, nádvorie, k. 

ú. Kojšov, p. BSM  

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

- OMV, Mercedes Benz B180, r. v. 2006, p. 
BSM 

- OMV, Škoda Octavia, r. v.2016, p. BSM 

 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

 - 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

-  

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

 

 
-  

18. Prílohy: 
Kópia daňového priznania  

19. Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 

 

 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. Viliam Beňo 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 

alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 
áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- Slovenský metrologický ústav, Bratislava  

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 
- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 
činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 

funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

   

 
- 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 
oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

3000 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 
zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 

pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 

40880,03 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 
daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 

na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 
 

áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci : 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- pozemky, k.ú. Košice – Šebastovce, p. 

3/23 

- pozemky, k.ú. Košice – Šebastovce, p. 

1/1  

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

- OMV, BMW X4, r. v. 2015, p. 1/1 

 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
- 

14. Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné 

plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35- násobok 
minimálnej mzdy - druh, dátum jeho vzniku, výška jeho 

podielu: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
 (čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

18. Prílohy: 
Kópia daňového priznania 

19. Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. Jozef Filipko 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice – Sever 

 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 

funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 

alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 
áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- MČ Košice – Západ 

- MČ Košice – Luník IX 
- obec Milhosť do 28.2.2019 

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 
- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 
činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 

funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

- Mesto Košice – poslanec MZ, od 

10.12.2018, odmeny 
- DPMK, a.s., Košice – predseda 

dozornej rady, od 10.12.2018, 
odmeny 

- KSK, Košice – člen Finančnej 

komisie, od 23.04.2018, odmeny 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 
oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

4375 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 
zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 

pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 

37097,77 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 
daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 

na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 
 

áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- záhrada, zastavané plochy, nádvoria, k.ú. 

Severné Mesto, p. BSM, 

- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 

Ťahanovce, p. BSM,  

- 1,5 izbový byt, k. ú. Miskolc, p. BSM 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

- OMV, KIA Carens, 2015, p. BSM 
- finančné prostriedky v € a v Ft, účty 

v bankách 88 tis., p. BSM 

 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 

- 

14. Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné 

plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35- násobok 
minimálnej mzdy - druh, dátum jeho vzniku, výška jeho 

podielu: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- Úver na refinancovanie ŠFRB, 25 tis., p. 

BSM   

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby:  
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

18. Prílohy: 
- Nehnuteľný majetok 

- Kópia daňového priznania  

19. Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Pavol Holečko 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

2895 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
- 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

 

- 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

- OMV Audi A4, r. v. 1998, majiteľ 

 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby:  
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

18. Prílohy: 
- Čestné prehlásenie  

19. Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Monika Kokošková 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

D&M Brokers Group s.r.o., Košice 

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

- člen kultúrnej komisie, od 3.12.2018 

- člen komisie rozvoja, od 3.12.2018 
- člen komisie verejného záujmu, od 

3.12.2018 

- člen miestnej rady, od 3.12.2018 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

3105 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
- 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- byt, k. ú. Severné Mesto, p. 1/2 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 

- 

14. Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné 

plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35- násobok 
minimálnej mzdy - druh, dátum jeho vzniku, výška jeho 

podielu: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
 (čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

18. Prílohy: 
- LV,  

- Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch  

19. Dátum prijatia oznámenia: 24.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. Ladislav Kuczik 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- Nemocnica Košice – Šaca,  

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

- poslanec a predseda Finančnej 

komisie, odmeny, od 10.12.2018 
 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

3160 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
19317,85 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- rodinný dom, k. ú. Severné Mesto, p. BSM 

- záhrada, k. ú. Severné Mesto, p. BSM  

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

18. Prílohy: 
Ročné zúčtovanie   

19. Dátum prijatia oznámenia: 27.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Lukáš Novák 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- LPN s.r.o., Košice 

 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

2454 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- dom, k. ú. Severné Mesto, p. 100 % 

- dom, k. ú. Severné Mesto, p.  50 % 

- chata, k. ú. Vinné, p. 50 %  

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
 (čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
 

- 

18. Prílohy: 
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch  

19. Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. Vladimír Puškár 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- EGAMED, spol. s.r.o., Ratnovce 

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
 

 

-   

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

2125 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
16579 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- byt, k. ú. Severné Mesto, p. BSM 

- ostatné plochy, k. ú. Severné Mesto, p. 

BSM 

- byt, k. ú. Južné Mesto, p. 1/1 

- záhrada, k. ú. Veľká Lodina, p. 1/1 

- rekreačná chata, k. ú. Veľká Lodina, p. 

1/1 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

- hypotekárny úver, p. BSM 

                           

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby:  
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

18. Prílohy: 
2x Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch  

19. Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Mgr. Martin Rogovský 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
 

 

-   

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

3937,35 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

 

 

- 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

-  

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

                          - 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
 (čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

Prílohy: 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň  

Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Mgr. Mária Sadovská 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- Gymnázium Alejová 1, Košice 

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
 -  

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

2632,65 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
20266,93 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci : 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Severné Mesto, p. 4869/10000 

- byt, k. ú. Severné Mesto, p. 1/1 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

                           - 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
 

- 

Prílohy: 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

2x LV  

Dátum prijatia oznámenia: 29.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. Bartolomej Szabó 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

   

 
 

 

-   

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 2917 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
38752,51 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 

Severné Mesto, p. 100 %, 

- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 

Severné Mesto, p. 100 %, 

- rodinný dom, k. ú. Severné Mesto, p. 100 

% 

- zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Severné Mesto, p. 1497/100000 

- bytový dom, k. ú. Severné Mesto, p. 

1497/100000 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
 (čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
 

- 

18. Prílohy: 
Kópia daňového priznania  

Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: JUDr. Andreja Takáčová 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice – Sever,  

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 3171 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
580,90 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- byt, k. ú. Severné Mesto, p. 50 % 

- pozemok, k. ú. Severné Mesto, p. ¼ 

- chata s pozemkom, k. ú. Severné Mesto, 

podiel 1/1 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

18. Prílohy: 
2x Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch  

Dátum prijatia oznámenia: 30.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. Mária Tomášová 

2. Verejná funkcia: Poslanec MZ MČ Košice - Sever 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 
funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 
alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 

áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- Domov sociálnych služieb Garbiarska, 

Košice  

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 
funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

 

 
 

 

- 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 

oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

3237 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 
2121,69 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 

daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 

 
áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 
 

 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci: 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- byt, k. ú. Severné Mesto, p. 1/1 

- zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Severné Mesto, p. 1238/10000     

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

 

- 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 
hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
 
- 

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
 

- 

18. Prílohy: 
1x List vlastníctva 

1x potvrd. o podaní  daňového priznania   

Dátum prijatia oznámenia: 29.4.2020 

 
 

 
 

 



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“) 

za rok 2019 

 

1. Titul, meno, priezvisko: Ing. František Ténai, MBA 

2. Verejná funkcia: - starosta MČ Košice – Sever 

 

3. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával 

funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave SR 

alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú 
(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona) 

 

- 

4. Ku dňu podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára (ďalej len „oznámenie“) spĺňa 

podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní 

alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 

zákona: 
(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona) 

 

 

 
áno 

5. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 

štátnozamestnaneckom vzťahu: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

- Štátne divadlo Košice, dlhodobo uvoľnený 

na výkon verejnej funkcie 

 

6. Popri výkone funkcie verejného funkcionára 

vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť: 
(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 
- 

7. Počas výkonu verejnej funkcie má verejný 

funkcionár tieto funkcie v štátnych orgánoch, v 
orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 
činnosť a v orgánoch iných právnických osôb – 

funkčné alebo iné požitky, dátum ujatia sa výkonu 

funkcie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) 

- OZ Košické divadlo, predseda 

predsedníctva, od 2008 
- Mesto Košice, poslanec MZ, od 

10.12.2018 
 

8. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie 

verejného funkcionára, za ktorú podáva toto 
oznámenie: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

39024 € 

9. Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, 
zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 

pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného 

funkcionára: 
(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 

 

 

9012 € 

10. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona verejný 
funkcionár priložil kópiu podaného daňového priznania k 
daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 

na daňové účely potvrdzujúci sumu  príjmov, ktoré verejný 

funkcionár dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku: 

 
 

áno 



Majetkové pomery verejného funkcionára: 

 

 
 

11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci : 

(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona) 

- zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Severné Mesto, p. 1/2 

- rodinný dom, k. ú. Severné mesto, p. 1/4 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci: 
(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona) 

- OMV, Škoda Octavia Combi, r. v.  2016, 

p. BSM 
- OMV, Mercedes Benz A150, r. v. 2007, p. 

BSM 

 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej 

hodnoty: 
(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 

- Tatry Mountain Resort, a.s., akcie, 40 ks  

14. Existencia záväzku: 
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona) 

 

- 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového 

priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 
právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 

 

 
 

- 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby: 
(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona) 

 

 

- 

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

 

 
- 

Prílohy: 
Kópia daňového priznania  

Dátum prijatia oznámenia: 20.4.2020 

 

 


