MAJETKOVÉ

PRIZNANIE

zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme (ďalej len zamestnanca)
deklarované podľa ustan. § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

➢

do 30 dní od vymenovania do funkcie*

➢

do 31. marca kalendárneho roka, tj. do 31. marca 2013*

*nehodiace sa prečiarknuť

I.

Oddiel

Údaje o zamestnancovi
Priezvisko

Dátum narodenia

Ulica a číslo

Meno

Titul

Názov obce

PSČ

Rodné číslo

1

II. Oddiel
Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinice, chmeľnice, trvalé trávnaté porasty, ovocné sady, záhrady, lesné
pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky,
ostatné pozemky, obytné domy (rodinné domy, byty, nájomné domy, poľnohospodárske
usadlosti apod.), objekty slúžiace na podnikateľské a zárobkové činnosti, garáže, rekreačné
chalupy, záhradné domčeky, administratívne budovy, výrobné haly, ostatné stavby, sklady,
chaty na individuálnu rekreáciu a ostatné.

Por.
číslo

Popis majetku
(názov, adresa, katastrálne územie, parcelné číslo)

Podiel

m2

2

III. Oddiel
Hnuteľné veci
Napr. zariadenie bytov, zariadenie rekreačných objektov, zariadenie objektov slúžiacich
na podnikateľské a iné zárobkové činnosti, veci bežnej osobnej potreby, šperky z drahých
kovov a drahých kameňov, umelecké diela, kožuchy a výrobky z koži a kožušín vzácnych
zvierat, starožitnosti, zbierky – známok, bankoviek, mincí, ostatné zbierky, lovecké a
historické zbrane, vklady v bankách, peniaze v hotovosti, cenné papiere, stroje, prístroje a
zariadenia, dopravné prostriedky, motorové člny, plachetnice, lode, hudobné nástoje, základné
stádo a ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone a ostatné zvieratá slúžiace
na podnikateľské alebo iné zárobkové činnosti, zásoby, tovar, materiál a iné hnuteľné veci.
Uveďte len vtedy, ak súhrnná hodnota spolu s majetkovými právami a inými majetkovými
hodnotami (posudzujte spoločne oddiel III. a IV.) je vyššia ako 16596,96 eur.
Por.
číslo

Popis majetku

Podiel

Cena
v EUR
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IV. Oddiel
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Napr. záväzky a pohľadávky (okrem nevymožiteľných), nehmotné práva priemyslového
vlastníctva okrem vlastných, podnikateľský nájom hnuteľných vecí, licenčná zmluva
k predmetom priemyslového vlastníctva, nájom nehnuteľných vecí, nájom bytu, nájom
obytných miestností, nájom nebytových priestorov, majetkový podiel v obchodných
spoločnostiach, družstvách, fondoch, atď, a iné.
Uveďte len vtedy, ak súhrnná hodnota spolu s hnuteľnými vecami (posudzujte spoločne
oddiel III. a IV.) je vyššia ako 16596,96 eur.
Por.
číslo

V.

Popis majetku

Podiel

Cena v EUR

Oddiel

Sumarizácia majetku zamestnanca
II. oddiel Celková výmera nehnuteľného majetku v m2
III. oddiel Celková hodnota hnuteľného majetku v EUR
IV. oddiel Celková hodnota majetkového práva a majetkovej hodnoty v EUR
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VI. Oddiel
Vyhlásenie zamestnanca
Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou
v spoločnej domácnosti, ktoré možno považovať na nezdanené príjmy alebo za príjmy
z nestatočných zdrojov. Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne
a som si vedomý(á) právnych následkov úmyselného, nepravdivého alebo neúplného
majetkového priznania.

V Banskej Bystrici, ………………………….

……………………………………
vlastnoručný podpis zamestnanca

VII. Oddiel
Záznamy zriaďovateľa - štatutárneho orgánu

Záznamy súvisiace s vyhodnotením majetkového priznania:
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