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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podľa ústavného zákona č. 35712004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcii verejných funkcionárov v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len ‚ústavný zákon)

zarok: 2 O 20

Pri ujeti sa výkonu
verejnej funkcie I K 30. aprílu 2 O 21 Interné poradově Číslo verejného

funkcionára (‘pIni prislušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

flulpred I N G.nienom

Priezvisko I Ž O L D

RodnéČíslo 801221

Thul za
menom

Adresa trvalého pobytu

obec KOZÁROVCE

štát ‚ SR

tel. 0911 715 949

e-mail STAROSTA@KOZAROVCE.SK

IIflI III Ifl II lil hl Ih llM ll lll fll ll

Člslo 8 O I

Meno BYSTRĺK

8302

ulica

ČR iný

PSČ 93522

celkový
počet stránNRAB3.0_01 strana I



lntemé poradové Číslo verejného
kinkcionára (vyplní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

Verejná funkcia, za ktorů za oznémenie podáva Dátum ujatia za Predpok]adaný dátum skonČenia
(ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu vetejnej funkcie výkonu verejnej tunkóe

(vyplní pdsIušý orgán)

a) prezident Slovenskej republiky 2 O

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2 O

c) Člen vlády Slovenskej repibíiky 2 O

d) vedúci ústredného orgánu štáÚi správy, ktorý nie je
Členom v‘ády Slovenskej republy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

e) sudca Üstavného sůdu Slovenskej republiky 2 O

predseda Najvyššieho sůdu Slovenskej republiky 2 O

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 O

g) Člen Sůdnej rady Slovenskej republiky 2 O

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 2 O

špeciálny prokurátor 2 O

i) verejný ochranca práv 2 O

koniisár pre deti 2 O

komisár pre osoby so zdravotným poshnutlm 2 O

j) predseda Najvyššieho kon(rolriěho úradu
$lovenskej republiky

podpredseda Naj‘ššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

k) štátny tajomník 2 O

1) náČelnlk Generálneho štábu ozbrojených sil Slovenskej
republiky

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

IIflI III IH II lil fl flIf IIM IIflI flI II NRAB3002 Strana 2 20



Internů poradové Člslo verejného
kinkcionára (vyplní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná ňjnkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia
(ČL 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej jnkcie výkonu verejnej nkcie

(vyplní prislušný orgán) •

m) haditeí Slovenske] informaČnej služby 2 O

n) Člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 2 O

‚ o)slarostaobce 10 12 2018 2 O

p) primátor mesta 2 O

q) poslanec mestského zasiupitefslva 2 O
poslanec zastuperstva mestskej Času
v Bralislave alebo v Košiciacl,

r) predseda vyššietio úzeniného celku 2 O

s) poslanec zastupiteľstva vyššieho územněho celku 2 O

1) rektor verejnej vysok školy 2 O

u) predseda Úradu na ochranu osobných ůdajov 2 O

podpredseda Úradu na ochranu osobnýi ůdajov 2 O

v) generálny riaditer Rozhlasu a televlzie Slovenska 2 O

Člen Rady Rozhlasu a lelevizie Slovenska 2 O

w) generálny haditeF Sociálnej poisCovne 2 O

Člen dozomej rady Sociálnej poisťovne 2 O

x) štatutámy orgán alebo Člen štatutšmeho orgánu 2 OVšeobecne] zdravotnej poisťovne

Člen dozomej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 O

y) generálny riaditeľ TlaČovej agentúry Slovenskej 2 Orepubliky

Člen správnej radyTlaČovej agentúrySlovenskej 2 Orepubliky

pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

IIflI IIflI Ifl II lil fl flIfl Ilfl Il 1Ml II NRAB3.003 strana 3 20



Interně poradové Člslo verejného
hjnkdonára (vyplní prlslušný orgán)

8) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dáturn ujada sa Predpok]adaný dátum skoiiČenía
(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu vern funkcie výkonu verejnej funkcie

J(vyplni prislušný orgán) ‚

z) člen Rady pro vysielanie a retransmisiu 2 O

riaditeľ Kanceláhe Rady pro vysielanie a retransmisíu 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
kornunikácií a poštových služieb

podpredseda Úradu pro reguládu eIeklronifl
koniunikádí a poštových služieb

predseda Dopravného úradu 2 O

podpredseda Dopravného úradu 2 O

zc) štatutámy orgán alebo člen štatutšmeho orgánu
právnickej osoby a Člen hadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie piiamo abbo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štáb alebo právnická osoba
So stopernentnou majetkovou účasfou Mátu

člen kontrolného orgánu abbo dozorného orgánu
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo
nepdamo navrhuje alebo ustanovuje štát abebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou
účasfou Mátu

Názov právnickej osoby

zd) haditeí štátneho podniku 2 O
Člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého
do funkcie ustanovuje Mát

bibMdátor (v pripade likvldácle štátneho podniku) 2 O

Názov štátneho podniku

*1 pokiaí taký dátum yplýva z osobitného právneho predpisu
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Interně poradové Číslo verejného
fonkcionšra (ypIní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorů sa oznámenie podáva Oáturn ujatia sa Predpokladaný dáturn skonČenia
(ČI. 2 ods. 1 ústavrého zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej jnkde

(vypini prislušný ofgán) •

ze) generálny riadhef SIoveiského pozemkového fondu 2 O
nárnestnik generálneho riaditefa Slovenského
pozemkového fondu

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 O

zf) prezident Finančného iiaditerstva Slovenskej republiky 2 O

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa 2 O

člen správnej rady Ústavu pamäti národa 2 O

zh) generálny riaditeľ Železnic Slovenskej republiky 2 O

zi) člen štatutárneho orgánu EXportrio-importnej banky
Slovenskej republiky

zj) predseda Ciradu pre dohrad nad zdravotnou 2 Ostarostlivosťou

člen dozomej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou 2 Ostarostlivosfou

zk) predseda Rady pre rozpočtovů zodpovednosf 2 O

člen Rady pre rozpočtovĎ zodpovednosť 2 O

zl) prezident Poliajného zboru Slovenskej republiky 2 O

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 O

zrn) riaditeľ Vojenského spravodajstva 2 O

pokiaí taky dátum vyplý-va z osobitného právneho predpisu
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Interné poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za Morů sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skonČenia
(Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej tjnkcie

(vyplní príslušný orgán) •

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kanceláde Národnej rady Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kanceláhe verejněho ochrancu práv 2 O

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 2 O

vedúci Kancelárie Ústavného sudu Slovenskej repubiiky 2 O

za) generálny tajomnik služobného úradu ústrednéfko orgánu
štátnej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

zp) verejný Iunkcionár, ktorý nie je Lrvedený v písmenách a) až zo), 2 O
ak tak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcie

pokiar taký dálum vyplva z osobitného právneho predpisu
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Interně poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle Čl. 7 ústavného zákona svojím podpisorn 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 nezlučitel‘nú (či. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo aiebo
skonči. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sídlo: ulice Čisto

obec Psč

štát SR ČR iný

Funkcia

Spósob skončenia
výkonu

Dáturn skončenia
výkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spíňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom mých funkcií, zamestnani alebo činností podľa či. 5 ods. I až 3 ústavného
zákona, keďže

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

b) nepodnikám; to se nevzťahuje na výkon povolanía, 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 dni ód vymenovania do verejnej funkcie

Splňam ‚ áno nie

pretože už nevykonávam verejnů ňinkciu

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

111111111 lili IIII lili lili Ilii 111111 1111111 liliI III ‘‘1ľ lili celkový
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3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vztahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [či. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

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

štát SR ČR iný

FunkcJa

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Tůto skutočnosť zohl‘adnite v číslovaní strán.

III IIflI Ifl II lil MI HIfl IIfl III Ifl II NRAB3.O_08 strana 8 celkový 20počet strán

Interně poredové číslo verejněho
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Zamestnávater

Názov STRABAG S.R.O.

SidkulicaMLYNSKE NIVY

obec BRATISLAVA

štát J SR ČR iný

číslo 611A

SČ 82518

Som dlhodobo uvornený na výkon
verejnej funkcie podľa Zákonnika práce J áno nie

Podnikaterský subjekt

Názov

Sídlo: ulica

obec

číslo

Psč



Interně poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní prislušný orgán)

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

a) v štátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy c)vorgáneprávnckesob
činnost J d) v orgáne inej právnickej osoby

štátny orgán! spoločnost I právnická osoba

NáZ0VSLQVENSKÁ BRÁNA,O.Z.

číslo 2 4 8

0beCKQZÁRQvcE PSČ93522

Štát J SR ČR ý

Dátum ujaa sa
výkonu funkcie

Funkcia CLEN SPRAVNEJ RADY
Funkčně alebo ‘

ině poži‘

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

a) prijmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdanitelný príjem v 28181
za ktorú podávam toto oznámenie

b) prijmy z výkonu mých funkciĺ, zamestnaní alebo (zdaniterný príjem v
činnostĺ, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujali sa funkcie verejného funkdonára

7. V súlade s Čl. 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 prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohľadnite V číslovaní strán.
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lntemé poradové Číslo verejného
funkcionára (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]

MajeUové pomery: J verejného funkcicnára manželaImanželky neplnoletého dieťaťa

Titul pred — ‘

menom INu. MenOBYSTRIK

Titul zaPrtez‘isko IŽO L D menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak de O manŽelaimanžeíku alebo neplnoleté dieta)

uka Čisto

obec PSČ

štát SR ČR iný

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

Druh TR VA LV TRÁ V NATÝ PO RAST
Katastrálne ‚.

ůzemie KtZÁROVCE

čisloLV 7 4 4 Vlastnickypodiel I I 2, B S M I I 2

ZASTA VANÉ PLOCHY A NÁDVORIA
Kata sirá In e
ťizemie KOZÁROVCE

Číslo LV 7 4 3 Vlastnicky poďiel I I 2

Druh ZÁHRADA
Katastráhe K o ZÁ RO VC Eůzemie

Číslo LV 7 4 3 VlastnIcky podiel I I 2

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zofll‘adnite V číslovaní strán.

IIflI hni In III HI flIW IIfl iI I IH uH fl strana
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Interné poradové Číslo verejného
funkcionára (yplni prislušný orgán)

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

Majetkové poniery: J verejného Wnkcorára manžela/manželky neplnoletého dietaťa

litt1pred ING. Meno BYSTRÍKmenorn

Titul zaPdezvisko Ž O L D meriom

Adresa trvalého pobytu (iba Ü ide o manželalmanželku alebo neplnoleté díeťa)

ulica Číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

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

iniii RODINNÝ DOM
Katastrálne
územie KOZÁROVCE

Číslo LV 7 4 3 Vlastnicky podiel I I 2

Dwh VINICA
Katastiálne
úzete KOZÁROVCE

Č[sloLV I 3 8 5 Vlastníckypodiel I I 2

Dnjh ORNÁ PÓDA

KO ZA RO VC Eůzemie

číslo LV 2 4 6 8 VlastnIcky podiel

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Tůto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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tntemé poradové Číslo verejného
funkcionára (‘plni prislušný orgán)

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

Majetkové pomery: / verejného funkcionára manžela(manželky neplnoletého dietata

Tulpred ING. Meno BYSTRÍKmenom

Titul zaPnezvisko Ž O L D menom

Adresa hvalého pobytu (iba ak jde o manželaímanželku alebo neplnoleté dieta)

ulica Čislo

obec Psč

štát SR ČR iný

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

Druh VINIČNÝ DOMČEK
Katastrá lne
ůzemie KOZÁROVCE

Číslo LV 2 4 6 8 Vlastnicky podiel

Druh ORNÁ PÓDA
Kata strá lne
ůzemie KOZÁROVCE

Číslo LV 7 6 I Vlastnícky podiel I I 307

Druh TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
KataSne K O ZÁ RO VC Eůzemie

čísloLV I 7 6 I Vlastnlckypodiel I ‚ 307

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Tůto skutočnost‘ zohľadnite v číslovaní strán.
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lntemé poradové Číslo verejného
funkcionára (wplní 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]

Majetkově pernery; ‚Í verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dietata

TitWpred ING. Meno BYSTRÍKmenorn

utul zaPriezvisko Ž O L D menom

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

uHca Číslo

obec sČ

štět SR ČR iný

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

Dnih LESNÝ POZEMOK
Katastrálne
územie KOZÁRQVCE

Člslo LV 2 4 7 4 Vlastníckypodiel I I 307

Dwh LESNÝ POZEMOK
Katastrá lne KOZÁROVCE

Číslo LV 2 3 8 O Vlastnickypodiel I I 307

Druh LESNÝ POZEMOK

KataSne K ZÁ RO VC Eúzemie

ČísIoLV 2 3 5 5 Vlastníckypodiel I I 307

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Tůto skutočnosť zohľadnite V číslovaní strán.
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Interně poradové ČIslo verejného
funkclonára (pIní 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 dieťata

litulpred ING. Meno BYSTRÍKrnenom

Titul zaPriezvisko Ž O L D menoni

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželalmanželku alebo neplnoleté diet‘a)

uli Čislo

obec Psč

štát SR ČR iný

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

Dwh LESNÝ POZEMOK
Katastrálne
: VOLKOVCE

číslo LV 9 2 7 Vlastnicky podiel I 307

Druh TR VA LÝ T RÁ VNA Tt PO RAS T
Ka ta sirá In e
územie VOLKOVCE

číslo LV I 8 I 9 Vlastnicky podiel ‚ 307

Druh

Katastrá lne
územie

číslo LV VlastnIcky podjel

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilofly, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V číslovaní strán.
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lntemé poradové ČlsIo verejného
funkcionára (‘pIni prislušný orgán)

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

Majetkově pomery: verejného Ďjnkcionára ‚ manželaimanželky neplnoletého dieťata

MGR. Men0DANIELA

Phezgsko IŽQLDQVÁ

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželaimanželku alebo neplnoleté dieta)
uta čisIo 8 O I

° KQZÁROVCE PSČ 93522

Mát J SR ČR (ný

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

Druh

Katastrálne
ůzemie

Číslo LV VlasU,icky podíel

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV Vlastnícky podel

Druh

Katastrálne
územie

Čisto LV VlastnIcky podiel

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V číslovaní strán.
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lntemé poradové čIslo verejného
funkcionára (‘ypInÍ prislušný orgán)

Majetkové pomery: ‚ verejného funkcionára manželalrnanželky neplnoletého dietata

2. Vlastnictvo hnuteľnej veci [či. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákonal

Druh OSOB NÉ MOTORO VÉ VOZIDLO

O:i TOYOTA AVENSIS COMBI

Rokvýroby motorového vozidla 2007 Vlastnicky podiel j 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 Vlastn[cky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnicky podiel

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite V čislovani strán.
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Interně poradové číslo verejného
kinkcionára (vyplní prislušný orgán)

Majetkové pomery: vereého funkcionára / rnanželalmanželky neplnoletého dieťata

2. Vlastníctvo hnuternej ved [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 2018 Vlasbiídy podiel I Í 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 ďalši rovnaký list. Tůto skutočnosť zohl‘adnite v číslovaní strán.
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Interně poradové Číslo verejného
funkconára (‘plni prislušný orgán)

Majetkové pomery: V verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého diefaťa

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

Druh

Vlastnicky podiel

Druh

Vlastnicky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnicky podiel

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

Druh SPQTREBITEĽSKÝ ÚVER V PSS

23 02 2017 výškapodielu B S M

Druh

Dátum
vzniku Vyška podielu

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

IIMI 11Ml IQ II lil fl flIfl W II I flIl MI fl NRAB3O1 2 stna I 8 fl 20



Interně poradové Číslo verejného
funkcionára (‘plni prislušný orgán)

Majeové pomery: J verejného funkcionára manželaimanželky neplnoletého dieťaťa

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

Druh

Katastrálne
ůzemie

Číslo LV

Rok zaČatia Spčsob
už[vania užlvania

6. Užívanie hnuteľnej ved vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[či. 7 ods. 4 písm. Q ústavného zákona]

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary aiebo mé výhody [či. 7 ods. I pism. f) ústavného zákona]

Popis

Dátum piijatia

Popis

Dáturn pratia

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohl‘adnite v číslovaní strán.
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Interně poradové číslo verejného
funkcionára (ěypInl pr[slušný orgán)

Prilohy

1. DOKLAD VYDÁNÝ NA DAŇOVÉ ÚČELY POTVRDZUJÚCI SUMU

PRÍJMOV V ROKU 2020

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
V]astnoručný podpis

Dáturn 08 03 2 O 21 í

r
.j Y

Miesto KOZÁROVCE

Záznamy prislušněho orgánu Podpise odtlačok pečiatky prislušného orgánu

Dáturn poštovej
pečiatky

Dátum pratia
oznámenia

Verejný ňinkcionár pŘIožiI kópiu daňového priznania áno nie
alebo potvrdenia O prijme (ČI.? ods. 2 ústavného zákona)

l ilIiii llIIl Iiii lilii llll lIl IllIiI lIlII fl lilii lIl IlllI Ilii lil celkový
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ROČNĚ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
z príjmov fyzickej osoby zo závislej čÉnnosti za zdaňovacíe obdobie (rok)

podía zákona 6595/2003 Z Zo daru z prijrnov V zneni nesKoršich predpisov (ďalej len ‘zákon)

Meno a priezvisko zarnestnanca Bystrik lžold Rodné č: 80122115302
Adresa trvalého pobytu: 801 ‚ Kozárovce PsC 93522
I. časť

Úhrn zúčtovaných a vyplateriých zdaniteľných príjmov Zo závislej činnosti (5 5 zákona) zo zdrojov na území
01 SR, vyplatených všetkými zamestnávatermi, ktori sú platiterrni dane, okrem prrnov z ktorých Sa daň vyberá 3440305

zrážkou podra 5 43 zákona

Ola - Z toho úhrn prijniov plynúcich na Základe dohód o prácach vykonávaných mimo pracovnéh pomeru 0.00
Úhrn povinného poistného (55 ods 8 zákona) 4425,54

02
- z toho úhrn 02a sociálne poistenie (zabezpečenie) 3049,42
poistného na 02b zdravotné poistenie 1376,12

03 Základ dane ( r. 01 - r. 02) 29977,51

04a na daňovnika 1796,46
Znizenie 04b na manželku (manžela) 0,00zakladu dane

04 podia 5 11 zákona 04c na zaplatené pdspevy na dopinkové dóchodkové Sporenie 0,00

04d na preukázaterne zapiatené úhrady za daňcvnika 0,00
súvisiace 5 kúpeFnou starostlivosfou za manželku (manžela) a deU 000

Spolu r.04a až r.04d (pri vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sa uvádza 0) 1796,46

05 Zdaníteľná mzda (r.03 - r.04) 28181 ‚05

06 Daň (5 15 zákona) 5354,40

07 Zamestnanecká prémia 2)
0,00

08 Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateíom (5 40 zákona) 000
09 Nárok na daňový bonus (5 33 zákona) v úhrne na všetky vyživované deti 906,80

10
Daňový bonus (533 zákona) priznaný a vyplatený všetkými zamestnávatermí, ktorí SÚ

908 80platiteľrni dane na všetky vyživované deti
‘

Daňový bonus (533 zákona) na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania 000(r.09 - riO> 0) ‘

12 Daňový bonus (533 zákona) na vyplatenie znížený o daň Vil - r6) O 0,00

13 Daňový bonus (533 zákona) na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania
000(reg - riO ‘0) ‘

14 Daň znižená o daňový bonus (533 zákona) (rOB - r.09‘ 0) 4445,60

15 Nárok na daňový bonus na zaplatená úroky (5 33a zákona) 0,00

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

Daň znížená o daňový bonus (5 33 zákona) a o daňový bonus na zaplatené úroky (5 33a
444560zákona) (r.14 r15 0) ‘

18
Úhrn preddavkov na daň (535 zákona), zrazených všetkými zamestnávateľmi, ktori sú platiteľmi

5708 15dano, neupravený o daňový bonus (5 33 zákona)
‘

19 Nedoplatok dane - neupravený (rOB - r.1B >0) 0,00

20 Preplatok dane - neupravený (rOS -r18 <0) 353.75

Daň na úhradu (rOB - r09 — r15 + rio + r.12 + r16 - r18 + rOB) >0 + 0,00
21

Daňový preplatok (r.06 - r09 — r IS + riO + r12 + r 16- ria + rOS)< O
- 353,75

OO zamestnanca vyberie sumu (r 19-r 15-r 11 - r 07 + rOB + r 13- r.20) >0 00022 Zamestnávateľ
vypiati zamestnancovi sumu (r 19-r 15-r 11 - r.07 -f r.08 + r.i3 - r.20) <O 353,75

LJdaje o zamestnávateľovi, ktorý je platitei‘om dano, který toto ročné zúčtovanie vykonal:

DIČ‘ 2020403803

OBEC Kozárovce, 685, 93522, Kozárovce

Obchodné meno/názov a adresa zamestnávateľa

A Čavojcová, 036 634 0340 08.03.2021 035/6340340
Vyp‘acoval Dňa Telefónne číslo r

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

!!
Podpis a odtlačok pečíatky

zamestnávatea, ktový je platitelom dano
‘F1C 1561912323-721


