
OZNÁMENIE VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA  

podľa  ús tavného  zákona č .  357/2004  Z .  z .  o  ochrane  vere jného  záu jmu pr i  výkone funkc i í  

vere jných funkc ioná rov  v  znení  neskorš ích  predp isov  (ďa le j  l en  „ús tavný  zákon “ )   

 

T i tu l :  

 

Mgr.   

 

Oznámenie za rok:  

 

2021 

Meno:  Jozef  Oznámenie  bolo podané k:  30.  apr í lu  

Pr iezv isko:  Jur iček    

 
 

Vykonávané funkc ie:  Poslanec mestského zas tupi teľs tva   

Dátum ujat ia sa  výkonu verejnej  funkc ie:  10.  12.  2018  

 

 

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

zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona:                                        ÁNO  

 

Vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo 

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

                                                                          ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOROVNIANSKA CESTA, HANDLOVÁ 

Dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce :                                      NIE                                                                                                               

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]:                            

                                                                                                       NEVYKONÁVAM  

 

Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a  4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]:                                                                                       

v orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť:                        ČLEN DOZORNEJ RADY  

                                                                                                               HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. 

dátum ujatia sa výkonu funkcie:                                                                                               28. 02. 2019 

funkčné alebo iné pôžitky:                                                                                                                      0,0 

 

 
Prí jmy za  rok 20 21:   1 572,95  € (z  výkonu verejnej  funkc ie)   

18 408,92 € ( iné)  

 

 
Nehnuteľný majetok:  

 

BYT, k. ú. Handlová, č. LV 2850, vlastnícky podiel  BSM 

VINICE, k.ú. Levice, č. LV 1198, vlastnícky podiel BSM  



Hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá 

hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

 

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, Seat Arona, rok výroby 2019 . 

SPOTREBNÝ ÚVER, v las tnícky podie l  100%.  

 
 


