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• 

Oznámenie funkcif, zamestnani, činnosti a majetkových pomerov verejnáho funkcionára 
podfa ústavneho zákona 6. 357/2004 Z. z. o ochrane verejnaho záujmu pri *one 

funkcií verejných funkcionárov v znenf neskoršich predpisov (d'alej len ,,Ustavný zákon) 

za rok:  021 

• '. Pri ujatf sa výkonu 
ve.rejriej funkcie • K 30. aprilu 2 0'22 Intemé poradove čfslo verejného 

funkcionára (vypint prislutný organ) 

A) Základné Ciclaje o verejnom funkcionárovi 

OBECN? filtaD 
KSOMA  

• 



• 	
Interné poradovš čislo verejného 
funkcionára (vypIni prislušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 	 Mum ujatia sa 
(61. 2 ods. 1 ilstavného zkona) 	 výkonu verejnej funkcie 

Predpokladaný &um skončenia 
výkonu verejnej funkcie 

(vypIni prislušný orgán) *1  

a) prezident Slovenskej republiky 2 0 

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2 0 

0) člen vlády Slovenskej republiky 2 0 

d) vedtíci tístredneho orgánu štátnej správy, ktorý nie je 
členom vlády Slovenskej republiky 2 0 

Názov ústredneho orgánu štátnej správy 

e) sudca ĺistavného sítdu Slovenskej republiky 2 0 

f) predseda Najvyššieho stídu Slovenskej republiky 2 0 

podpredseda Najvyššieho stIdu Slovenskej republiky 2 0 

g) člen Sildnej rady Slovenskej republiky 2 0 

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 2 0 

špeciálny prokurátor 2 0 

i) verejný ochranca práv 2 0 
komisár pre deti 2 0 

komisár pre osoby so zdravotným postihnutim 2 0 

j) predseda Najvyššieho kontrolného tlradu 
Slovenskej republiky 

podpredseda Najvyššieho kontrolnato tíradu 

2 0 

Slovenskej republiky 2 0 

k) štátny tajomník 2 0 

I) Weir& Generálneho štábu ozbrojených &I Slovenskej 
republiky 2 0 

strana 

*1  pokial' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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• • Interne poradove čislo verejneho 
• funkcionára (vypIni prislušny organ) 

• 
B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchedzajúcej strany) 

yerejna funkcia, za ktorU sa:Uznárnenie podava 
(61. 2 ods. 1 ústaVneho zákitna) 	.. 

Dátum ujatia sa 
vykonu verejnej funkcie 

Predpokladaný datum skončenia 
výkonu verejnej funkcie 

(vypIrd prfslušny organ) *1  

m) riediter Slovenskej informačnej služby 	: 2 0 

h) člen Bankinej rady Národnej banky Slovenska 2 0 

i o) starosta obce 	: 07 	12 	2018 2 0 	• 

p primátor mesta 2 0 

q) poslanec mestskeho zastupiterstva 

poslanec zastupiterstva mestskej časd 

2 0 

:v Bratislave-alebo V Košiciach  

r) predseda.vVššiehd Ozemneho cdlku 2 0 

s) phslanec zastupiterstva vyššieho územneho celku 2 0 

t) rektor verejnej vysokej školy 2 0 

u) predseda Oradu na ochran6 osobných Odajov 2 0 

pOdpredsedá Oradu na cichranu osobných úclajov 2 0 

v generálny riaditer Rozhlasu a televizie Slovenska 2 0' 

člen Rady Rozhlesu A televízie Slovenska 2 0 

w generálny riaditer Sociálnej poisfovrie 2 0 

člen doZomej rady Socialriej poisfovne 2 0 

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
Všeobecnej zdravotnej poisfovne 2 0 

čren dozomej rady Všeobecnej zdravotnej poisfovne 2 0 

y) generálny riaditer Tlačovej agentqty Slovenskej 
republk 

člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej 

2 0 

repubk 2 0 

strana 

*1  pokier taký dátum vyplýva z osobitneho právneho predpisu 
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•  Interne poradova čislo verejného 
funkcionara (vypini prislušný organ) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predohácizajtácej strany) 

Verejná funkcia, za kton:r-sa oznámenie podáva 	 Datum ujatia sa 
(61. 2 ods. 1 ústavnaho zäkona) 	 výkonu verejnej funkcie 

Predpokladaný datum skončenia 
výkonu verejnej funkcie 

(vypIni prislušný organ) *1  

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 

daditer Kancelarie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

2 

2 

0 

0 

za) predseda Oradu pre reguláciu sietových odvetvi 

podpredseda Oradu pre reguláciu siefových odvetvf 

člen Regulačnej rady 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

zb) predseda ĺlradu pre reguláciu elektronických 
komunikacil a poštových služieb 

podpredseda Oradu pre reguláciu eleldronických 
komunikacif a poštových služieb 

predseda Dopravného Oradu 

podpredseda Dopravného úradu 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

zc) štatutámy organ alebo člen štatutárneho orgánu 
právnickej osoby a den riadiaceho orgánu právnickej 
osoby, ktoraho do funkcie pdamo alebo nepdamo 
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo pravnická osoba 
so stopercentnou majetkovou účasťou štatu 

člen kontrolnko orgánu alebo dozorného orgánu 
právnickej osoby, ktorko do funkcie priamo alebo 
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje Mat alebo 
pravnicka osoba so stopercentnou majetkovou 
ačasťou štátu 

Názov právnickej osoby 

2 

2 

0 

0 

zd) daditer štátneho podniku 

člen dozornej rady štátneho podniku, ktortho 
do funkcie ustanovuje 'gat 

- 	likvidátor (v pripade likvidácie štátneho podniku) 

Názov štátneho podniku 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

*1  pokiar taký datum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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• 	Interné poradové čislo verejnäho 
funkcionára (vypInt prislušny orgán)  

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajtícej strany) 

Verejná funkciai.za  ktoní.sa.oznámenie podáva 	 • •Datum ujatia sa 
.• • (61: 2 ods. 1-  Lístavneho žákoria): • 	 výkonu verejnej funkcie 

Predpokladaný Mum skončenia 
výkoriu verejnej funkCie 	: 

(vypini prislyäný orgán) *1 

ze) generálny riaditef Slovenského pOzemkového fondu • 2 0 

'námestnIk:generálneho riaditefa Slovenského 
• • pozemkoveho fondu 2 0 

•• lien Rady Slovenského pozernkoveho fondu ' 2 0 

. 	tf) prezident Finančného riaditerätva Slovenskej republiky 2 0 

• zg) predSeda správnej rady Ostavu.parnäti.národa 2 0 

: den správnej rady Ostavu pamäti národa 2 0 

• zhYgenerálny riaditer 26.1eznic Slovenskej republiky 2 0 

zi) den.  ätatutámeho Orgánu Exportno•-importnej banky 
•.$1ovenskej republiky • 2 0 

. zj)..predseda Ora.du pre .dohfori nad zdravotnou • 

	

starostlivosfou 	• 	. 	• 
• •• 	• 	• .• 	. 

2 0 

.. 	člen 020)0 radyUradu pre (16110 ned zdravotnou 
starostlivosfou .. 	• 	. 2 0 

. 4k)•predseda Rady pre•rozpočtova zodpovednosf 2 0 

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednost 2 0 

zl) prezident Policajneho zboru Slovenskeirepubliky 	• 2 0 

vicepreziderit Poticajného zbdru Slovenskekreptibliky 2 0 

. zm) riaditef Vojenského spravodajstva 2 0 

*1  pokiar taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu 
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I 	 Interne poradove čislo verejnáho 
funkciopara (vypIni prislušný orgán) 

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajt5cej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 	 Dátum ujatia sa 
(61. 2 ods. 1 ústavného zákona) 	 vykonu verejnej funkcie 

Predpokladany dátum skončenia 
vykonu verejnej funkcie 

(vypInt prislušný orgán) *1  

zn) vediici Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 2 0 

vedtíci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 2 0 

vedúci Kancelárie verejnáho ochrancu práv 2 0 

vedíJci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 2 0 

vedtíci Kancelárie ĺlstavneho súdu Slovenskej republiky 2 0 

zo) generálny tajomnfk služobného úradu ústredného orgánu 
štátnej správy 2 0 

Názov ústredného orgánu štátnej správy 

zp) verejný funkcionár, ktorý nie je uvedeny v pismenách a až zo), 
ak tak ustanovf zákon 

2 0 

Názov verejnej funkcie 

*1  pokiaf taký dátum vyplýva z osobitného prAvneho predpisu 
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Privnická alebo fyzickfi osoba 

Názov 

Sidlo: ulica 

obec 

čtet 	SR 

Funkcia 

Spčsob skončenia 
výkonu 

Dátum skončenia 
výkonu 

čfslo 

psč  

20 

I 	 Interne poradove číslo verejného 
funkcionára (vypini príslučný orgán) 

C) Oclaje oznámenia 

V zmysle 61. 7 ústavneho zákona svojím podpisom osvedčujem, le 

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujtácu funkciu, povolanie alebo činnosf 
označeml v Ostave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučitern6 (61. 5 ads. 2 
a ods. 3 tástavn6ho zákona). Zároveň  uvádzam tádaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo 
skonči. (VypInit' len pri ujati sa výkonu verejnej funkcie.) 

2. ku dňu podania tohto oznámenia spiňam podmienky nezlučiternosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcii, zamestnaní alebo činnosti podia čl.'5 ads. 1 až 3 tástavn6ho 
zákona, kedle 

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktore sú nezlučiterne s funkciou verejného funkcionára podra 
Ostavy Slovenskej republiky a zákonov, 

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktore m6že vykonávat len fyzická osoba za zákonom 
ustanovených podmienok, 

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo 
dozorneho orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na 14kon podnikaterskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej sch6dze. 

pretože eSte neuplynulo 30 dnf od vymenovania do verejnej funkcie 

pretože už nevykonávm verejnú funkciu  

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnost' zohl'adnite v čislovani strán. 
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Podnikaterský subjekt 

Názov 

Sídlo: ulica 

obec 

§tat 	SR 	ČR iný 

Funkcia 

čislo 

Psč  

•  Interne poradova čislo verejneho 
funkcionára (mini prislušný organ) 

3. vykonávam nasleduAce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu, 
alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu (čl. 7 ods. 1 pfsm. b) Listavn6ho zákona] 

Zamestnávater 

N6mv  ADVOKATSKA KANCELARIA JUDR.ANDREJ JAROŠ, SPOL.S R.O. 

Sidlo: ulica NAMESTIE SV.ANNY 	 aisio 361/20 

obec TRENČIN 
	

Ps6  91101 

'gat /SR 	ČR iný 

Som dlhodado uvofnený na výkon 	ano 	nie 
verejnej funkcie podfa Likonníka prace  

4. vykonávam nasledukácu podnikaterskú činnost' [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 pism. b) ústavného zákona] 

V pdpade, le nepostačuje rozsah tejto pdlohy, priložte d'art' rovnaký list. Túto skutočnost' zohl'adnite v čislovani strán. 
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a) v ttátnorn orgáne 	b) v orgáne čzemnej samospravy 

Štátny organ I spoločnost I privnicki osoba 

Názov 

c) v orgáne privnickej osoby 
• vykonávajCicej podnikaterskú činnost d) v orgáne inej právnickej osoby 

Sidlo: ulica 

obec 

Stat 	SR 

Funkcia 

Funkana alebo 
iné požitky  

čislo 

psč  

Datum ujatia sa 
výkonu funkcie 20 

interne poradova-čislo verejneho 
funkcionára (vypIni prisluáný organ) 

•  
5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 pism. c) ústavného zákona] 

6. v predchádzajtácom kalendárnom roku som dosiahol tieto prijmy [č. 7 ods. 1 pfsm. d) ústavného zákona] 

a) príjmy z výkonu funkcie verejnáho funkcionára, 	zdanitel'ný príjem v E) 
za ktortí podávam toto oznámenie 

.20q116Y yo 

b) prijrny z výkonu iných funkcif, zamestnaní alebo 	zdaniterný príjem v E) 
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj po ujatf sa funkcie verejného funkcionára 

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prflohe kbpiu podan6ho daňov6ho 
priznania k daní z prijmov fyzicicých osčb alebo iný doklad vydávaný na dačov6 tičely 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

áno  

V prIpade, le nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d'alši rovnaký list. "alto skutočnost' zohl'adnite v čislovani strán. 
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Druh 

Katastrálne 
územie 

čislo LV Via§tnicky podiel 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Čfslo LV Vlastnicky podiel 

Druh 

Katastrálne 
územie 

číslo LV Vlastnicky podiel  

B Interné poradové čfslo verejného 
funkcionára (vypIni prislučny orgán)  

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a nepinoletych detí, ktor6 
s Win žijú v domácnosti [čl. 7 ods. I pism e) ústavneho zákona] 

Majetkové pomery: 	verejného funkcionára 	 manžela/manželky 	 nepinoletého diefara 

Titul pred 
menom Meno 

 

Priezvisko 

 

Titul za 
menom 

   

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo nepinoleté diera) 

ulica číslo 

 

obec 

štát 	SR 	CR iný 

 

PSC  

I. Vlastníctvo nehnuternej veci (čI. 7 ads. 4 pism. a) ústavneho zákona] 

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d'alší rovnaký list. Tato skutočnosf zohl'adnite v čislovaní strán. 
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Vlastničky podia' 

Továrenská značka 
motorovéfib vozidla 

Rok výroby motorovaho vozidla 

Vlastnicky podia! 

• Továrenská značka 
motorcivého.vozidla 

Rok výroby motoroveho vozidia 

Vlastntclry podiel 

Továrenská značka 
motorovatto vozidla  

Rd( výroby mcitbrového vozidla 

Vlastnicky podia! 

Továrenská značka 
motorovéh6 vozidla 

Rok výroby motbrového.vozidla 

Vlastnicky podia! Rok výroby motorovaho vozidla 

Druh 

Druh 

Továrenská značka 
motorovaho vozidla 

Druh 

Druh 

Druh 

Interné poradova čislo verejnaho 
funkcionára (vypini prislušný organ) 

• 
Majetkova pomery: 	verejnaho funkcionára 	manžela/manželky 	nepinoletého diefata  

2. Vlastnictvo hnutel'nej veci [61. 7 ods. 4 pism. b) astavneho zákona] 

V pdpade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d'alši rovnaký list. Túto skutočnost' zohl'adnite v čfslovani strán. 
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•  Interne poradove čfslo verejneho 
funkcionára (vypIni príslušny organ) 

Majetkoy6 pomery: 	verejneho funkcionára 	manžela/manželky 	nepinoleteho dietefa  

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [al. 7 ods. 4 ',ism. c) ústavného zákonaj 

Druh 

VlastnIcky podiel 

Druh 

Vlastnicky podia! 

Druh 

VlastnIcky podiel 

Druh 

VlastnIcky podiel  

4. Existencia záväzku (čl. 7 ods. 4 pism. d) ústavného zákona] 

Druh  

Datum 
vzniku Vy§ka podielu 

Druh 

Datum 
vzniku Vyška podielu  

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnost zohl'adnite v číslovani strán. 
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Interná poradové čislo verejného 
	 • 

funkcionára (vypIni príslušny orgán) 

Majetkové pomery: 	verejného funkcionára 	manžela/manželky 	nepinoletého diefafa  

5. Užívanie nehnuternej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
(al. 7 ods. 4 pism. e) fastavn6ho zákona] 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Čfslo LV 

Rok začatia 	 Spôsob 
uživania 	 užívanía  

6. Uživanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
(al. 7 ods. 4 pism. f) tástavn6ho zákona] 

Druh 

. továrenská značka 
motorováho vozidla 

•Rok *ay motóroyého vozidla • 

7. Prijat6 dary alebo in6 výhody (61. 7 ods. 1 písm. f) ústavn6ho zákona] 

Popis 

Dátum prijatia 

Popis 

Dátum prijatia  

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prflohy, priložte d'alái rovnaký list. Túto skutočnost zohfadnite v čislovaní strán. 
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Z:aznamy prialušnaho orginu Podpis a odtlačok pečiatky prislušného orgánu 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznärnení sú pravdiv6. 
Vlastnoručny podpis 

mum 26 04 20 22 

"'hest° KŠINNA 

Datum prijatia 
oznámenia 	 0 	2 0 
Verejny funkcionár priložil kčpiu daňového priznania 
alebo potvrdenia o prijme (61. 7 ods. 2 ústavného zákona) 

áno 	nie 

Dátum poštovej 
pečiatky  20 

Interné poradové čfslo verejného 
funkcionára (vypini prislušny orgán) 

Prilohy 

ROČNE ZOČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ  ROK 2021 
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