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O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Viera Wágnerová 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Senica, katastrálny odbor 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Mestský výbor – člen; Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu – 

podpredseda; Komisia športu – člen; ZŠ Komenského – zástupca mesta v rade školy 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý     

    kalendárny rok: 625,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná    

    spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán    

    územnej samosprávy: 10.557,95 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda, trvalý trávny porast, lesný 

pozemok, ostatná plocha 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Ivana Mičová 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Okresný súd Skalica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Mestský výbor – predseda; Zariadenie sociálnych služieb Senica – člen správnej rady; 

Mestská rada – člen; Finančná komisia – člen; ZŠ V. P. Tótha – zástupca mesta v rade 

školy 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý      

    kalendárny rok:  1.193,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná     

    spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán      

    územnej samosprávy: 22.885,00 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrady 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver 
 

 

 

 



 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Filip Lackovič 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici, zástupca primátora 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

SZČO – Mgr. Filip Lackovič 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Mestský výbor – člen; Mestský podnik služieb s. r. o. Senica – člen dozornej rady; 

Technické služby Senica a. s. – člen dozornej rady; Redakčná rada – člen; Mestská rada 

– člen; ZŠ – Sadová – zástupca mesta v rade školy; ZPOZ – oddávajúci; Sociálny podnik 

mesta Senica – člen dozornej rady  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok: 27.883,68 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 0,- € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, 1x byt, zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver 
 

 



 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Peter Pastucha 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Základná škola V. P. – Tótha, Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti – člen; 

Mestský výbor – predseda; Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca, 

primátora, HK – predseda; Mestská rada – člen; MŠ -  zástupca mesta v rade školy; 

Mestský podnik služieb spol. s r. o. Senica – predseda dozornej rady; ZPOZ – 

oddávajúci  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok: 1.548,51 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 25.046,82 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, garáž 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 



 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Miriam Madunická, PhD 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Slovenský Červený kríž, Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia pre zdravotnú činnosť VÚC, Trnava – člen; Mestský výbor – člen; Zariadenie 

sociálnych služieb, Senica – člen správnej rady; Poliklinika Senica – člen správnej rady; 

ZŠ Sadová – zástupca mesta v rade školy; Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti 

činnosti poslanca, primátora, HK – člen; Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú 

oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov - predseda 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  825,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 25.410,17 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, parcela, záhrada 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Osobné motorové vozidlo  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Ľubomír Štvrtecký 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. – riaditeľ; Finančná komisia – člen; 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 

predseda; ZŠ V. P. – Tótha, Senica – zástupca mesta v rade školy; Stoma Senica, a. s. – 

člen dozornej rady; Mestský výbor - člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok: 915,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 34.486,00 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, byt. dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrada, orná pôda, nebytový 

priestor 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver, 2x úver na bývanie  
 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Juraj Moravčík  

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, BA 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Mestský výbor – člen  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý   

    kalendárny rok:  110,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná  

    spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán   

    územnej samosprávy: 31.303,13 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

2x byt, 1x rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: 2x hypotekárny úver 
 

 

 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. arch. Martin Čonka 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

žiadne 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

SZČO – Ing. arch. Martin Čonka; APE. SK s. r.  o., SE 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu – predseda; Mestská rada – člen; 

Mestský výbor – člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý   

    kalendárny rok:  1.431,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná    

    spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán  

    územnej samosprávy: 24.232,59 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

2x rodinný dom, 1x byt, 1x chata, garáž, nebytový priestor 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

2x Osobné motorové vozidlo, 1x motocykel 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Peter Hutta 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

SOŠ Podnikania - Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia športu – podpredseda; ZŠ s MŠ J. Mudrocha - zástupca mesta v rade školy; 

Komisia pre správu mestského majetku – člen; Mestská rada – člen; Mestský výbor – 

predseda; ZPOZ - oddávajúci 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  1.903,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 17.481,76 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x byt, 1x chata, garážový prístrešok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

RNDr. Ľubica Krištofová 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Záhorské osvetové stredisko Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti – člen; 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia – predseda; Komisia 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – člen; 

Poliklinika Senica, n. o. – člen dozornej rady; Mestský výbor – člen; Muzeálna rada – 

člen; Redakčná rada – člen; ZUŠ Senica – zástupca mesta v rade školy, Mestská rada – 

člen, Slov. zväz protifašistických bojov – tajomníčka; Sociálny podnik mesta Senica - 

člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  1.774,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 29.568,57 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1 x byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Osobné motorové vozidlo 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: úver 
 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Filip Planka 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

FILAS GROUP s. r. o., Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

FILAS GROUP s. r. o., Senica – konateľ  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Mestský podnik služieb spol. s r. o. Senica – člen dozornej rady; Mestský výbor – člen; 

ZPOZ – oddávajúci; ZŠ s MŠ J. Mudrocha – zástupca mesta v rade školy; Stoma 

Senica, a. s. – člen dozornej rady; Komisia športu – člen; Komisia pre vzdelávanie, 

kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti – člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  978,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 3.643,00 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1 x byt, zastavaná plocha a nádvorie 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): obchodný podiel – Filas group s. r. o., finančné prostriedky na účte 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

MV SR, Prezídium HaZZ, Bratislava 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia pre prevenciu kriminality, iných protispoločenských činností – predseda; 

Mestský výbor – predseda; Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia – podpredseda; ZŠ Sadová – zástupca mesta v rade školy  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  1.175,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 24.215,42 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

2 x byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Vladimír Včelka 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

SZČO – Mgr. Vladimír Včelka 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

ZŠ s MŠ J. Mudrocha – zástupca v rade školy; Mestský podnik služieb spol. s r. o., 

Senica – člen dozornej rady, Stoma Senica, a. s. – člen; Mestský výbor – člen; Komisia 

športu - člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  585,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 25.689,43 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

Žiadne  

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Osobné motorové vozidlo  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Ľubomír Miča 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

SZČO – Ľubomír Miča 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Mestský podnik služieb spol. s r. o. Senica – člen dozornej rady; Stoma Senica, a. s. – 

člen dozornej rady; ZUŠ – zástupca mesta v rade školy; Mestský výbor – člen; Komisia 

pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti – člen; Komisia pre 

správu mestského majetku – člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  866,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 41.293,83 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, 1x byt, chata, pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Miroslav Tehlár 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Základná škola V. P. – Tótha, Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

ZŠ – V. P. TÓTHA – zástupca mesta v rade školy; CVČ – zástupca mesta v rade školy; 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti – člen; 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 

člen; Zariadenie sociálnych služieb, Senica n. o. – člen správnej rady; Mestský výbor -  

člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok: 762,67 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 19.146,75 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Osobné motorové vozidlo  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Bc. Michal Šúrek 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

SZČO – Michal Šúrek – finančný sprostredkovateľ 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. – člen dozornej rady; Komisia finančná  – 

člen; Komisia športu – člen; MŠ – zástupca mesta v rade školy; ZPOZ – oddávajúci; 

Mestský výbor - predseda 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  1.319,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 16.283,00 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Osobné motorové vozidlo  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver 
 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Lenka Búzková 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

ZŠ s MŠ Mudrocha, Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

SZČO – Mgr. Lenka Búzková 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

ZŠ Sadová – zástupca mesta v rade školy; ZŠ V.P. Tótha – zástupca mesta v rade školy; 

Zariadenie sociálnych služieb, Senica – člen dozornej rady; Rekreačné služby mesta 

Senica spol. s r. o. – člen dozornej rady; Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti 

činnosti poslanca, primátora, HK – člen; Komisia športu – člen, Mestský výbor - člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok: 713,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 21.167,10 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Petra Morávková 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

CPPPaP, Holíč 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania 

nájomných bytov – podpredseda; Poliklinika Senica n. o. – člen dozornej rady; Mestský 

výbor – člen; Sociálny podnik mesta Senica – člen dozornej rady 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  778,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 20.625,62 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, orná pôda 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver  
 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Kristína Chudá 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Zoznam s. r. o., Bratislava; CBK SERVICES s. r. o., Bratislava 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania 

nájomných bytov – člen; Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske 

záležitosti – člen; Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o. – člen dozornej rady; 

ZŠ s MŠ J. Mudrocha – zástupca mesta v rade školy; Mestský výbor – člen; Sociálny 

podnik mesta Senica – člen dozornej rady 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  801,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 1.546,20 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

žiadny 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 



 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Martina Otrísalová 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Základná škola, Sadová, SE 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Materské centrum Stonožkine slniečka – štatutár; Mestský výbor – člen; ZPOZ – 

oddávajúci; Komisia pre správu mestského majetku – člen; Komisia pre vzdelávanie, 

kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti – predseda; Zariadenie sociálnych 

služieb Senica, n. o. – člen dozornej rady; ZŠ Komenského – zástupca mesta v rade 

školy; CVČ – zástupca mesta v rade školy 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  1.397 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 15.234 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1 x rodinný dom, zastavaná plocha a nádvorie 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver  
 



 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Roman Sova 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

PYROTEAM GROUP s. r. o., Senica; ROMOFIN s. r. o., Senica 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Poslanec VÚC – TTSK; Obec Štefanov – kontrolór obce; Komisia pre správu mestského 

majetku – predseda; Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov – člen; Mestský výbor – člen; Poliklinika Senica n. o. – člen 

správnej rady; MŠ Senica – zástupca mesta v rade školy  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok: 380,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy:23.616 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

3 x rodinný dom, 1x byt, pozemky 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: úver 

 

 



 

 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Ľubica Vyletelová 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Dampo s. r. o., Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

SZČO – Ing. Ľubica Vyletelová 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Mestská rada – člen; Komisia finančná – predseda; Mestský výbor – člen; Mestský 

podnik služieb spol. s r. o., Senica – člen dozornej rady; Poliklinika Senica n. o. – člen 

dozornej rady; ZŠ Komenského, Senica – zástupca mesta v rade školy  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  1.455,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 15.512,47 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1 x rodinný dom, orná pôda, trvalé trávnaté porasty, lesný pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): podiel v Dampo s. r. o. 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 

 

 



 

 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Pavol Kalman  

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Hypo real servis s. r. o. 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Poslanec VÚC – TTSK; ZŠ Komenského – zástupca mesta v rade školy; 

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. – člen dozornej rady; Komisia na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – člen; Komisia na 

prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca, primátora, HK – člen; Finančná komisia 

– člen; Mestský výbor - člen 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  233,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 30.376,00 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1 x rodinný dom, pozemok 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Osobné motorové vozidlo  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 



 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Marta Štítna 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

PRO REGION n. o., Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Žiadnu  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

PRO REGION n. o., Senica – štatutár; Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť 

a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov – člen; CVČ – zástupca mesta 

v rade školy; Poliklinika n. o. Senica – člen správnej rady; Zariadenie sociálnych služieb 

Senica, n. o. – člen správnej rady; Mestský výbor – člen; Sociálny podnik mesta Senica – 

člen  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  541,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 35.275,70 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, 2 x byt 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 



 

 

O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Ivan Paveska 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Vekaspa s. r. o., Senica - štatutár 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Komisia športu – predseda; Mestský výbor – člen; Stoma Senica, a. s. – člen; Rekreačné 

služby mesta Senica, spol. s r. o., - člen dozornej rady; MŠ, Senica – zástupca mesta 

v rade školy 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok:  388,00 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: - € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Pavol Krutý 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Cruel Creatives s. r. o., Senica 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Cruel Creatives s. r. o., Senica - konateľ 

SZČO - Pavol Krutý  

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. – člen dozornej rady; Mestský výbor – 

predseda;  

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý   

    kalendárny rok:  344,- € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná  

    spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán   

    územnej samosprávy: 29.581,06 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x byt, zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver 
 

 

 

 



O Z N Á M E N I E 

Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Martin Čulen 

Oznámenie za rok: 

2020 

Verejná funkcia: 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senici 

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona: Áno 

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom 

pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona):  

Žiadne 

 

Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona:  

Stomatologická ambulancia 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

Hankokai karate klub Senica OZ – predseda klubu 

 

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý 

kalendárny rok: 0 € 

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Štátny orgán, obchodná 

spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 

orgán územnej samosprávy: 62.929,57 € 

 

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného 

zákona): 

1x rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 

7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona):  

Osobné motorové vozidlo 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona): žiadne 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy: žiadne 
 


