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vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujmd (atéj/leh zamestnaní

I. oddiel

Údaje o zamestnancov

Priezvisko,
Jan�ová |

"Zamestnávat
Obec

II. oddiel

ehnute�ný jetok

Napr. orná pôda, vinica, ehme�nica, trvalý trávny poras. ovocný sad, záhrada, lesný pozemok. vodná plochu, zastavaná

plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre,

obchod a služky, priemyselná budova a sklad. stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v

katastri nehnute�nosti. né stavby

P. Popis majetku
(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orienta�né �islo, PS�, názov katastrálneho.

� územia, �íslo parcely)

[LV 10773 C2326. C2329, C2331  LV9829 E307

LV 9448C2397

VO C2385
— —E

I LV 5116E163.LVS131ES179.L VŠI40 F 5189.+
[ul]

III. oddiel

Hnute�né veci a majetkovéprávaa kové hodnot

Napr. pe�ažné prostriedky v hotovosti v me mene vrátane vkladov v hankách a pobo�kách zahrani�ných
hánk vmené <uro a v cudzej mene a vkladov vzahrani�ných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru ur�eného

na bývanie. zbierka známok. zbierka hankoviek, zbierka mincí. stroj, prístroj. zariadenie, umelecké dielo. s výnimkou
vlastného umeleckého diela, cenný papier. (akcia, do�asný iu. podielový list, dlhopis, vkladový list, vkladový certifikát,
depozitný certifikát. pokladni�né poukážky, investi�né kupóny. kupóny. zmenky,Šeky,cestovné šeky, náložné listy vrátane,

konosamentov. skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložnélisty). dopravné prostriedky (napr. osobné

motorové vozidlo, motocykel. nákladné motorové vozidlo, �aha�, náves, príves, autobus, lo�, motorový �ln, lietadlo),

poh�adávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napr. právo na vyrovnací podiel alebo podiel na likvida�nom

zostatku obchodnej spolo�nosti, nadobudnutie autorského práva dedi�stvom. nadobudnutie nehmotného práva

priemyselného vlastníctva za odplatu,

V majetkovom priznaní sa netvädza tento majetok: majelsk sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlu�ne invalidným osobám

a osobám s fažkým zdravotným postihnutím (napr. záravomícké potreby, vodiaci pes alebo iné veci, Moré fzická

osoba potrebuje vzh�adom na svoju chorobu alebo telesnú chybu, vlastné umelécké diela, vlastné nehmotné práva

priemyselného vlastníctva, —vlastné autorské práva, nevymožite�né poh�adávky a jednotlivé zariadenia domácnosti

s hodnotou nižšou ako 510 eur.

Hriue�né vecí a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich. súhrnná hodnota je vyššia ako

35000 eur



0 Druh majetku — Cenav eurách

©

Hnute�né veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Osobné auto KIA SORENTO. o

5000

v�ažné prostriedky v bankách 30 000

e�ažné prostriedky v cudzej mene USD

IV. oddiel

Vyhlásenie zamestnanca

Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych
následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní,

) s

Neslúši 30.3.2020 [0032
v d�a (Podpis zamestnanca)

V. oddiel

Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti
ového priznania

Majetkovépriznanievyhodnotila preskúmal d�a: |] G. 2020

POM. JURAJ. Dos
(meno. priezvisko štatutárneho orgánu zria�ovate�a alebo písomne povereného zástupcu)

a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že majetkové pomery zamestnanca

presahujú - nepresahujú ") súhrn jehoplatových pomerov a iných vy�íslených príjmov.

(podpis štatutárneho orgánu zria�ovate�a

alebo písomne povereného zástupcu)

) nehodiace sa pre�iarknu�


