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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podía ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. O ochrane verejného záujmu pr výkone

funkcii verejných funkcionárov v znení neskoršich predpisov (ďalej len ‚ústavný zákon)

zarok: 2 Q 21

Pri tati sa výkonu
verejnej funkcie ‚ K 30. aprílu 2 Q 22 interně poradově číslo verejného

funkcionára (vyplní prislušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

liMpred ING. MOBYSTRÍKnienom

Titul za
Priezsko Ž O L D rnenom

Rodněčislo 801221 8302

Adresa trvalého pobytu

ulica

° KOZÁROVCE

ČR iný

0911 715949

STAROSTA@KOZAROVCE.SK

číslo 801

Psč 93522
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celkový
počet strán
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Interně poradově Číslo verejněho
inkcionára (vyplni prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujaUa sa Predpokladaný dátum skonČenia
(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej .inkcie výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) •

a) prezident Slovenskej republiky 2 O

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2 O

c) Člen vlády Slovenskej republiky 2 O

d) vedúci ůstredněho orgánu štátnej správy, ktorý nie je
členom vlády Slovenskej republiky

Názov ústredněho orgánu štátnej správy

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 O

Ü predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 O

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 O

g) Člen Súdnej rady Slovenskej republiky 2 O

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 2 O

špeciálny prokurátor 2 O

i) verejný ochranca práv 2 O

komisár pre deti 2 O

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím 2 O

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

k) Štábly tajomník 2 O

1) náčelník Generálneho Štábu ozbrojených sil Slovenskej
republiky

ti pokiať taký dátum vyplývaz osobitného právneho predpisu
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lntemÓ poradové Člslo verejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorů sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia
(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej Iunkcře

(vyplnl prislušný orgán) *1

m) aditer Slovenskej informaČnej služby 2 O

n) Člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 2 O

J o)starostaobce 10 12 2018 2 O

p) primátor mesta 2 O

q) postanec mestského zastupiteľstva 2 O
poslanec zastupiterstva mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

r) predseda vyššieho územného celku 2 O

s) poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku 2 O

t) rektor verejnej vysokej školy 2 O

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 O

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 O

v) generálny riaditef Rozhlasu a televizie Slovenska 2 O

Člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 2 O

w) generálny riaditer Sociálnej poisfovne 2 O

člen dozomej rady Sociálnej poisťovne 2 O

x) štatutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu 2Všeobecne] zdravotnej poisťovne

člen dozornej rady Všeobecne] zdravotne] poisťovne 2 O

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej 2 Orepubhky

Člen správne] rady Tlačovej agentúry Slovenske] 2 Orepubliky

pokiaľ taký dátum vypla z osobitného právneho predpisu

IIMI III Ifl II lil fl firn Mi NRAB3.003 strana 3 Stán 20



Interně poradově Číslo verejněho
ňinkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujaUa sa Predpokladaný dátum skonČenia
(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej inkcie výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán)

z) Člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 2 O

haditeľ Kanceláde Rady pre vysielanie a retransmisiu 2 O

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi 2 O

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi 2 O

Člen RegulaČnej rady 2 O

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácii a poštových služieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácii a poštových služieb

predseda Dopravného úradu 2 O

podpredseda Dopravného úradu 2 O

zc) štatutámy orgán alebo Člen štatutámeho orgánu
právnickej osoby a Člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie pdamo alebo nephamo
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou úČasťou štátu

Člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu
právnickej osoby, ktorého do funkcie phamo alebo
nepňamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopercentrou majetkovou
úČasťou štátu

Názov právnickej osoby

Zd) riaditeí štátneho podniku 2 O
Člen dozomej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovuje štát

likvidátor (v pripade likvidácie štátneho podniku) 2 O

Názov štátneho podniku

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntemé poradové Číslo verejného
funkcionára (plní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie Z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Oátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia
(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej Iunkcie

(vyplní príslušný orgán)

ze) generálny iiaditeí Slovenského pozemkového fondu 2 O
námestnik generálneho riaditera Slovenského
pozemkového fondu

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 O

zfl prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 2 O

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa 2 O

člen správnej rady Ústavu památi národa 2 O

zh) generálny daditeľ Železnic Slovenskej republiky 2 O

zi) Člen štatutámeho orgánu Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky

zj) predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

člen dozornej rady Úradu pre dohrad nad zdravotnou
starosUivosfou

zk) predseda Rady pre rozpoČtovů zodpovednosf 2 O

Člen Rady pre rozpoČtovú zodpovednosť 2 O

zI) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 O

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 O

zm) riaditeľ Vojenského spravodajstva 2 O
*1 pokiaľ taky dátum vyplvýa z osobitného právneho predpisu
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Interně poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní prlslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujaa sa Predpokladaný dátum skončenia
(ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej Iunkcie

(vyplní príslušný orgán) •

zn) vedúci Kanceláňe prezidenta Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kanceláhe verejného ochrancu práv 2 O

vedúci Kanceláhe Súdnej rady Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kanceláde Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 O

zo) generálny tajomník služobného úradu ůstredného orgánu
štátnej správy

Názov ůstredného orgánu štátnej správy

zp) verejný funkdonár, ktorý nie je uvedený v pismenách a) až zo), 2 O
ak tak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcie

• pokiaľ taky dáturn vyplvýaz osobitného právneho predpisu
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lntemé poradové Člslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle či. 7 ústavného zákona svojim podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť
označenú v Ustave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú (či. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. (Vyplniť len pri ujati sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

51db: ulica Číslo

obec Psč

štát SR ČR iný

Funkcia

Spósob skonČenia
výkonu

Dátum skonČenia
výkonu 2 O

2. ku dňu podania tohto oznámenia spIňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom mých funkcií, zamestnaní alebo činností podľa Čl. 5 ods. I až 3 ústavného
zákona, ked‘že

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré móže vykonávať len fyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schódze.

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej inkcie

Spíňam J áno nie

pretože už netykonávam verejnú funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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lnterná poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (či. 7 ods. I písm. b) ústavného zákona]

Zamestnávater

Názov STRABAG S.R.O.

Sidlo:uIÍcaMLYNSKE NIVY Číslo 611A

°° BRATISLAVA Psč 82518

štát J SR ČR iný

Sam dlhodobo uvornený na výkon áno nie
vetejnej funkcie poclra Zákonnika práce

4. vykonávam nasledujúcu podnikateFskú činnosť [či. 5 ods. 2 a či. 7 ods. I písm. b) ústavného zákona]

Podnikaterský subjekt

Názov

Sídlo: ulica Číslo

obec Psč

štát SR ČR iný

Funkcia

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Tůto skutočnosť zohradnite V číslovaní strán.
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Internů poradově číslo verejněho
funkcionára (vyplni prislušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (Čl. 5 ods. 3 a 4 a Či. 7 ods. I písm. c) ústavného zákona]

c) v orgáne právnickej osoby . .

a) v statnom organe b) v argane uzemne; samospravy konávajúj podnikateľskú činnost J d) v organe inej právnickej osoby

Štátny orgán I spoiočnosť I právnická osoba

NáZ0vsLQVENSKÁ BRÁNA,O.Z.

Sídlo: uiica číslo 2 4 8

obec KOZÁROVCE PSČ 93522

štát J SR ČR iný

Dáturn ujaUa sa
výkonu Wnkcie

Funkcia CLEN SPRAVNEJ RADY
Funkčně aiebo
mé požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [Č. 7 ods. I písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaníteľný príjem v €) 29667
za ktorú podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu mých funkcií, zamestnaní alebo (zdaniteľný príjem v
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatĺ sa funkcie verejného funkcionára

7. V súlade s či. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osób alebo iný doklad vydávaný na daňové účely J áno

potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

________

v pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohradnite v číslovaní strán.

IIMI IIflI IQ II iii fl flifl iIM IIflI If fl NRAB3.009 strana 9 t“rán 20



lnterné poradové Číslo verejněho
funkcionára (‘plni prislušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanželky a neplnoletých deU, ktoré
s ním žijú v domácnosti [Čl. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkově pomeiy: J verejného funkcionára manželaimanželky neplnoletého dieťaťa

1ikpred ING. Men0BYSTRĺK
Titul za

Pnezvisko Z O L D menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ideo manželalmanželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica Číslo

obec Psč

štát SR čR iný

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh TR VA LY TRA V NATY PO RAST

KataslrálnekozÁ ROVC E

čisloLV 744 Vlastnickypodiel I 12, B S M I I 2

Druh ZASTA VANÉ PLOCHY A NÁDVORIA
Katastrá lne
územ KOZÁROVCE

Čislo LV 7 4 3 Vlastnicky podiel I I 2

Druh ZÁHRADA

KataseKOZÁROVCE
územie

číslo LV 7 4 3 Vlastnicky podiel I I 2

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohľadnšte v číslovaní strán.

IIHh IIflI Ifl II lil fl flIh lIM II fllfl Ilfl II strana
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Interně poradové Číslo verejněho
kinkcionára (vyplni prislušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [Čl. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: J verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

ING. Mano BYSTRĺK
. Titul za

Pnezvisko Z O L D menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ideo manželalmanželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica Čislo

obec PSČ

štát SR ČR iný

1. Vlastníctvo nehnuteľnej ved [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh RODINNÝ DOM
Katastrálne
územie KOZÁROVCE

Číslo LV 7 4 3 Vlastnicky podiel I I 2

Druh VINICA
Katastrálne
ůzemie KOZÁROVCE

Druh ORNÁ PÖDA

Kaáhe K O ZÁ RO VC Eúzemie

Číslo LV 2 4 6 8 Vlastnicky podiel

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Tůto skutočnost‘ zohľadnite v číslovaní strán.

lIflI IIfll lfl lil Hl flIH IIfl II I fllfl N RAB3.O1 strana
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Interně poradové Číslo verejného
jnkcionára (vyplni príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [Čl. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: ‚ verejněho funkcionára manželaJmanželky neplnoletého díefaťa

Titulpred ING. Meno BYSTRĺK
. litulza

Pnezvisko Z O L D rnenom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ideo manželalmanželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica Číslo

obec Psč

štát SR ČR iný

1. Vlastníctvo nehnuternej veci (Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Dwh VINIČNÝ DOMČEK

:reKOZÁ ROVC E

Číslo LV 2 4 6 8 Vlastnicky podiel

Dmh ORNÁ PÓDA
Katastrálne r
Územie KuZÁROVCE

° TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST

KataSnB o ZÁ RO VC Eúzemie

Číslo LV 7 6 I Vlastnicky podiel Í 307

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohVadnite V číslovaní strán.

IIMI uf! Ifl II lil fl fI uH lI I lIM II NRAB3.0 10 strana I 2 celkový
počet strán 20
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Interně poradové Číslo verejného
ňinkcionára (‘plni prislušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti (Čl. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: / verejného funkcionára manželaimanželky neplnoletého dieťaťa

Thpred ING. Meno BYSTRÍKmenom

Phezvisko Ž O L D fltulza
rnenom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželalmaneIku alebo neplnoleté dieťa)

ulica Číslo

obec Psč

MM SR ČR ný

1. Vlastníctvo nehnuternej veci [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Dwh LESNÝ POZEMOK
Katastrálrie
územ KOZÁROVCE

čisto LV 2 4 7 4 Vlastnicky podiel I I 307

Dwh LESNÝ POZEMOK

rKOZÁ ROVC E

ČísloLV 2380 Vlastnickypodiel I I 307

Dnih LESNÝ POZEMOK
Katastrálne C Q ZÁ RO VC Eůzemíe ‘

ČísloLV 2 3 5 5 Vlastnickypodiel j Í 307

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosf zohľadnite V číslovaní strán.
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Interně poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [či. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pornery: / verejného inkcionára manželaímanželky neplnoletého dieťaťa

ThLpred ING. Meno BYSTRĺK
. flulza

Pnezvisko Z O L D menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ideo manželaimanželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica čislo

obec Psč

štát SR ČR iný

I. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh LESNÝ POZEMOK

Kaálnevo L KOVC E

Čislo LV 9 2 7 Vlastnicky podiel I ‚ 307

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zoflľadnite v číslovaní strán.
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Katastrálne
úzernie V O L

Druh TR VA LÝ T RÁ V NATÝ PO RAST

KOVCE

číslo LV I 8 I 9 Vlastnicky podiel I 307

Druh

Katastrálne
úze m je

Člslo LV Vlastnícky podiel

.



Interně poradové Číslo verejného
bnkcionára (vyplní prislušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manželalmanželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [či. 7 ods. I písm. e) ústavného zákona]

MajetÄové pomery: verejného funkcionára J manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

r MGR. Meno DANIELA

Pdezvko ŽOLDOVÁ
Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželalmanželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica ČÍslo 8 O I

obec KOZÁROVCE PSČ 93522

štát J SR ČR iný

1. Viastníctvo nehnuteľnej veci [Či. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona)

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV Vlastnicky podiel

Katastrá lne
územie

Číslo LV Vlastnicky podiel

Druh

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV VlastnIcky podiel

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďaIši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V číslovaní strán.
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lntemé poradové člslo verejného
funkcionára (wplni pr[slušný orgán)

Majetkové poniery: ‚ verejněho funkcionára manželalrnanželky neplnoletého dietafa

2. Vlastníctvo hnuteľnej veci [či. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

Druh OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
Továrenská značka
motorovéhovozidla TOYOTA AVENSIS COMBI

Rok výroby motorového vozidla 2007 Vlastnicky podiel I I I

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v člslovani strán.
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lnternů poradové číslo verejného
funkcionára (vyplnl prislušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára ‚ manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

2. Vlastníctvo hnuternej veci [či. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

Druh OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
Továrenská značka
motorového vozidla T O Y O T A Y A R I S

Rok výroby motorového vozidla 201 8 Vlastnicky podiel I I I

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnĺcky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podleJ

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohl‘adnšte V číslovaní strán.
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lntemé poradové člslo verejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

ľ Majetkové pomery: ‚ verejného funkcionára manželalmanželky neplnoletého dieťaťa

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [či. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona]

Druh

Vlastnicky podiel

Druh

Vlastnicky podjel

Druh

Vlastnicky podjel

Druh

Vlastnicky podjel

4. Existencia záväzku [či. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]

Druh SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER V PSS
‘ Dátum 2 02 2017 Výškapodielu B S Mvzniku ‘

Druh

Dátum
vzniku Výška podielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V člslovani strán.
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lntemá poradové Číslo verejného
funkcionára (‘plní prislušný orgán)

Majetkové pomery: ‚ verejného funkcionára manželaimanželky neplnoletého dieťaťa

5. Užívanie nehnuteľnej ved vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[či. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

Kata strálne
ůzemie

ČisIoLV

Rok začatia Spésob
už[vania uživania

6. Užívanie hnuteľnej veci vo viastníctve inej fyzickej osoby aiebo inej právnickej osoby
[či. 7 ods. 4 písm. fl ústavného zákona]

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo mé výhody [či. 7 ods. I písm. fl ústavného zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.

IhflI IIflI ľ II lil fl flIfl um ii i fl NRAB3.D1 3 strana I 9 fln 20



Interné poradově Číslo verejného
funkcionára (ůypIni prislušný orgán)

Prílohy

1. DOKLAD VYDANÝ NA DAŇOVÉ ÚČELY POTVRDZUJÚCI SUMU

PRÍJMOV V ROKU 2021

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Vlastnoručný podpis

Dátumlo 04 2022

. ‘

Miesto KO ZA RO VC E

Záznamy príslušného orgánu Podpis a odtlaČok peČiatky prislušněho orgánu

Dátum poštovej
pečiatky

Dátum prijatia
oznámenia

Verejný funkdonár priložil kópiu daňového pznania áno nie
alebo potvrdenia o príjme (ČI. 7 ods. 2 ústavného zákona)

111111111 lilii IIII 111111111 IIII 111111 lilii 1111111111 lilii IIII IIII celkový
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ROČNĚ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
z prjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2021

podía zákona č.595/2003 Z.z o dani z príjrnov v znen( neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Rodné č: 801221/8302

PSČ 935 22

Údaje o zamestnávatel‘ovi, ktorý je platitoľom dano, ktorý toto ročně zúčtovanie vykonal:

DIČ: 2020403803

OBEC Kozárovce, 685, 93522, Kozárovce .

Obchodně meno/názov a adresa zamestnávateľa

- .-( \(..‘.

4‘ ‘ĺ3. \ . di C

Podpis a odtlačok pečiatky
zamesinávateľa, ktorý je platiteľom dano

Meno a priezvisko zamestnanca : Bystrik lžold

Adresa tn.‘alého pobytu : 801 ‚ Kozárovce
I. čast‘

Úhrn zúčtovaných a vyplatených zdanitelných prĺjmov zo závislej činnosti podľa 55 zákona Zo zdrojov
01 na území SR, vyplatených všetkými zarnestnávateľmi, ktorĺ sú platitel‘rni dane, okrem príjmov z ktorých 35956,06

Sa daň vyberá zrážkou podľa 543 zákona

Ola - z toho úhrn prĺjmov plynúcich na základe dohúd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0,00

Úhrn povinného poistného (55 ods. 8 zákona) 4626,31

02 - z toho úhrn 02a sociálne poistenie (zabezpečenie) 31 88,07
poistného na 02b zdravolné poistenie 1438,24

03 Základ dano (r. 01 - r. 02) 31329,75

04a na daňovnika 1663,05

Zniženie základu 04b na manželku (manžela) 0,00
04 dane

podIa 9 11 zákona 04c na zaplalené prispevky na dopinkové dócbodkové sporenie 0,00

Spolu r.04a až r.04c (pri vzniku nároku na zameslnaneckú prémiu Sa uvádza 0) 1663,05

05 Zdaniteľná mzda (r.03 - r.04) 29666,70

06 Daň (5 15 zákona) 5636,67

07 Zamestnanecká prémia podCa 9 32a zákona 2) 0,00

08
Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyptatenej zamestnávatelom, ktorý je platitel‘om dano o 00
(5 40 zákona) ‘

09
Nárok na daňový bonus podIa 533 zákona v nadváznosti na 5 52zzj zákona (ďalej len

898 57
„daňový bonus podľa 533 zákona) v úhrne na všetky vyživované deti ‘

10
Daňový bonus podľa 533 zákona priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktori sú 898 57
platitel‘mi dane na všetky vyživované deti ‘

11
Daňový bonus podIa 533 zákona na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného 000
zúčtovania (rÁDY - riO 0) ‘

12 Daňový bonus podľa 933 zákona na vyplatenie znížený o daň (r,l I - r.6) O 0,00

13
Daňový bonus podľa 533 zákona na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného 000
zúčtovania (r.09 - rIO <0) ‘

14 Daň znížená o daňový bonus podľa 933 zákona (r.06 - r.09> 0) 4738,10

15 Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa 5 33a zákona 0,00

16
Daňový bonus na zaplatené úroky podľa 5 33a zákona na vyplatenie znížený o daň zníženú 000
O daňový bonus podľa 533 zákona (r.15 - r.14 ‘0) ‘

17
Daň znižená o daňový bonus podľa 533 zákona a o daňový bonus na zaplatené úroky podIa

4738 10
9 33a zákona (r.14 - r.l5> 0)

18
Úhrn preddavkov na daň (535 zákona) zrazených všetkými zamestnávatel‘mi, ktorí sú

597019
platitel‘mi dano, neupravený o daňový bonus podľa 533 zákona ‘

19 Nedoplatok dano - neupravený (r.06 - r.18 0) 0,00

20 Preplatok dane - neupravený (rOS - r.18 0) 333,52

Daň na úhradu (r.06- r09 — r.15 + riO + r.i2 + r16 - r.18 + r.08) >0 + 000
21

Daňový preplatok (r.06 - r.09— r.i5 + riO + r.12 + r.16 - r.18 + rOB) <O - 333,52

od zamesinanca vyberie sumu (r.19 - ri5 - r.i 1 - rOl + rOB + r.13 - r,20) >0 0,00
22 Zamestnávateľ

vyplati zamestnancovi sumu (r.19 - r.15 - r.l I - r.07 + rOB + r.13 - r.20) <O 333,52

A.Čavojcová 29.03.2022 036/6340340
Vypracoval Dňa Telefánne čĺslo

Poznámka Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely 539 ods. 6 zákona.

MF/O I 3949/2021 -721


