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Tlačíŕ všetko

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podľa ústavného zákona í 3572004 Z. z o ochrane vere^o záujm- pi i výkone 

funkcii verejných lunkciané’ov v /neni ’ “skoršie’- predpisov idale| len .ústavný zéson'j

zarok 2 0 21

Pn ujali sa výkenj 
verejnej (u’kciu ✓ K 30 apu 2 0 22 Ir.Brré psracové iisb vereýienc 

fLikcicnára 'vypni p’ 5 ukry organ;

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
■ tul preá 
rwwi ING. »**» JURAJ

Priezvisko MAZÁK Ten“ ING. PAED. IGIP

Rcdté čísle

Adresa trvalého pobytu

u ca čisto

obec PSČ

š’át / S1? ČR iný

0911157038

JURAJ.MAZAK@GMAIL.COM

NHAinn oi sirara 1 celkový 
počet star 25
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Interné oc-adcvá cslo vErejnšbo 
^nworá-a ivyolr’ príslušný o-gán|

B) Vykonávaná verejná funkcia

Verejná funkcia, za ktoré sa oznámenie wxiáva Dátum u,aha sa 
výkonu verenej tui'kcw

PfWpoWádáhý CáluT ssordema 
výkonu vcrcnci f jrkoc 

(vyplní orisijírý orgán)
|ä. 2 ods ' Oslavného zákona)

a! oreziaent Slovenské resuolky 2 0

b| ocslanec Náročnej rady Sovcnsscj repubiky 2 0

c) člen vlády Sltwjrskci republiky 2 0

d* vecúci Ĺsťedrérä o-gánu átitr*ej spwy ktorý r e p
2 0členom vlády Slovenskej republiky

Názov ísťesného orgánu štátnej sp-ävy

e; sucea Ústavného sáču Slovenskej repjbiky 2 0

fi predseda Najvyššieho súdu Skverske tepuolky 2 0

pxorecseca Najvyššieho sáču Sloversiej republiky 2 0

p! č en Sďdnŕ *ady Soven$ke| repub ky 2 0

h! generálny prakurato- Slovenskej •egi.ol <y 2 0

ápeciélry prebúralo- 2 0

i) verejný cch-arca práv 2 0

ko-risa-pre deti 2 0

koTisa- pre osoby so zdravotným posUt-nctir 2 0

j) predseda Nauvsaenc kontralnéno úradu
2 0Slovenska -epudiky

podp-eoeeda Najvyššieho kontrolného u-aou
2 0Slovenskej republiky

k) Élalry tajomník 2 0

1; raiclr s Gcncráni-ho štábu ozdrojenveb si Slovensko
republiky 2 0

•' ocWa’ taký cáiur vyplýva z osoohráho p-ávnenc oredoisu

Pridaj stranu
iiiiiiii milí no u m im NIViBS 0 02

a celkrwv a eKrara 2 FOÍ6t5frir 25 g|



Interná acaicrt č slo vErejnáho
‘uncoorára ívydr' príslušný cngánl

B) Vykonávaná verejná funkcia {pokračovanie z predchádzajúcej strany)

11 xkia' taký miut -.yalýva z osoaitráho pramene oredoisu

Verejná funkcia, za derú sa oznámenie &Máva 

(d. 2 ods ' Oslavného zákenaj
Dátum udha sa 
výkonu vcrqncj hurkcie

’roapckJadený CáluT Uorčorla 
výkonu vercnci lurkac

;»plni arlsluárý orgán) 11

n‘ nadile Slowstaj inforračne suity 2 0

n; čer Sankovo rady Maradnaj barny Slovenska 2 0

o| starosta otcu 2 0

p; armátot meste 2 0

/ q! dcslaneo Teslskéne zastupite'sha 2 0

pasianse zaslu oilelstva Tesiske. časť 
v Bratislave etebc v Košdaon ✓ 10 12 2018 2 0

r: credssda vyššieho úzeTného ce <J 2 0

s) posareo zastúp tefstva vyšseho úzeTnóho ce ku 2 0

L) rektor vcrqrcj vysekej školy 2 0

u| areesena Úracu r a oonranu osobných udajw 2 0

podoredssda Úradu na ochranu oscbrych údajov 2 0

v) jererány nadtsl Rozhlasu a teevfzie Slovenska 2 0

čiar Rasy Rozhlasu a la evlzis Slovenska 2 0

w; gene-á ny nactel Scciánaj pcistovna 2 0

čw dozorný ujy Sociálnej poiskivnc 2 0

x t šlalutárny orgán a etc žien štatutárneho organu 2 0
Všeobacnaj zc-avotnaj poislcme

čar dozorne rady Vieooecnei zdravotne rnsfovne 2 0

y)§ereréhy riad:ei 1 aperťiry Slwer$<$j
repub »ky

2 0

člen sp-ácne rady Tlačovej agentú-y Slovanské 
repubiky 2 0

N RAR 3 3 OH strara 3 celkový q C 
počet strár



htôné ocadcvé t slo verejného
^unworá'a ŕvyolr' príslušný cigán;

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie t predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktoré sa oznámenie ooaáva 

(■ä. 2 ods ' úslavnéhc zákona)
Dátum u alia sa 
výkonu verqrwj funkcie

breopoldádaný cólur ssorčena 
vjkoru verc.nuj furkoc

(výplni orisluárý orgán) ’’

z) člen Rady pre rys slané a ’elransTisiu 2 0

raoitet kancelárie Nady pre vysielaniu a tet-ansnsu 2 0

za! orecseca Úmcu p^ reguláciu šatových odvetvi 2 0
posprecsesa Ú'aou pre 'eguácu sieťových cdvet/ 2 0
člen Regulačnej rady 2 0

zbi arccsoca Úradu p c reguláciu olcktookkých 
comer kac i a uoštových služieb 2 0
podpredseda úradu pre regulárnu etccrorrckých 
wrur kás a oofevých služieb 2 0

precseca Dcpwéno úradu 2 0

podpredseda Dopravného ú-adu 2 0

že; ktatulímy o'gár aleboien fcatuiinelo o^ánu 
ptávnlckej osoby a Jer ladiaceho orgánu právncxel 
osoby, Horého do ♦urcce priamo alebo ocpcaro 
navmu^e a cbo uocuvuje iiát aieoo orávn cná osoba 
so sloucrcu-nlnou rrajetkovou C častou šblu

2 0

člen kontrolného o-gánu a abo daze Téh o o-gánu 
p'ávricke. osoby dcrenc do funkcia pnaTO eJeoo 
napoaTo ravtiuje alebo ustanovuje šátalebo 
právnické osobe so síeperoamnou ma.eikcvou 
účasťou étálu

2 0

Názov p-ávticke; osoby

zd; •iadheľ šláMeno coin ku 2 0
člen cozorrej racy šieneoc nedr ku. ktorého 
na ŕurkae ustanovuje Met 2 0
likvdetor (v prípade likvd&oe ílátreho p<w ruj 2 0

Názov š'átneho podniku

4 ockia' taký cálur vyolýva z osonitrébo p-ávnenc oredoisu

Pridaj stranu
m ii m n um m u mi i mi 4 25 a



Interné scadové č slo verejného
*jn«oráIa lyyclr ’ príslušný c^ánl

B) Vykonávaná verejná funkcia {pokračovanie z predchádzajúcej strany)

1 ockia’ taký cáluT vplýva z ísoDitrého p-avnenc oradsisu

Verejná funkcia, za doni sa oznámenie txxtóva 

(ä. 2 ods ‘ ústavného zákona)
Dátum u,alia sa 
výkonu verejnej forkae

Predpokladaný cóIut skončenia 
výkonu vercnei lurkac 

(vyplní orisluárý orgán)

zo] generálny radilo’ Sovenssébo pozoTkového fordu 2 0
rárnestnik pererálreno radile’a Stavenskono 
iwemkwéro fondu 2 0
člen Rady Slr.verskéno pozemkového fonsu 2 0

zfi p'éľdent -irarínéhc naorelrva Stavovskej republky 2 0

zo; orecseca spiavne nriy Ústavu samá: národa 2 0
člen správnej rasy JravL caTáti ráraca 2 0

zh] generálny radilo' Že ezn c Slovensko. reouolky 2 0
zi) čier štatutánneho orgánu Fxpomo imootnei banky 

Slovenskej repJNlky 2 0

zj) predseda Jradu pre doh'ad rac zdravotnou 
starostlivosťou 2 0
čcn dczoncj rady Úrac j p*c coľľac nad ídravc’ioj 
s:arcs'.i7os:di 2 0

7k) ptáseda Rasy are roTpcčavL Tsddovecnssť 2 0
člen Racy sre lozdoätavij zodpovednosť 2 0

zl) prezider. Fo ca néhc zderú Slcverske 'epuolioy 2 0
vcepreíderi; Polcaintnc zwu Slovenskej reputliky 2 0

zm) kadíte’ Vojcnskŕno snmvi.dňsva 2 0

strara 5NHAH3 0 Oh celkový —- 
počet strár Z O



Interne oc-adcvá č slo VErejnabo 
‘unworára ívyclr’ príslušný ongánl

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*' new taký cíIut vyoiýva t asMliráhi p-a^neflo orvdaisv

Verejná funkcia, za derú sa oznámenie podáva

13 2 ods ‘ ústavného zákona)
Oá'jn u aha sa 
výkonu vcrqnuj furkcic

Predpokladaný c álu r stón&Ha
-.-.■kôru vare,nej fjrkac

(vyphl urisijšry orgán) ’’

zn) vacúci Kance árie prezidenta Slovenskej reoublky 2 0

vooúcr Kance ane Národe*, *ady Sovcnskej ropub ky 2 0
vanúci Kance áne vereinéM oanrencu práv 2 0
vanúci Kance áre Súdnaj rady Slovanské repucliky 2 0
vedúci Kance árie Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 0

zo| generálny la.omnik služobného úrac j ustracnéhc orgánu 
štátnej sp’ávy 2 0

Názov usr'eanéha orgánu štátnei sp'ávy

zpl varajry 'unoorár, ktorý rie ja uvadaný v pisTerách aj až zo j, 
ak tak ustanavi záken

2 0
Názov verejne, lunkcw

Pridaj stranu

IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII NHÄH30 06 Ktara 6 celkový
počet strár 25



blene stratové č slo verejného 
činn-sorá-a tvyclr' príslušný trgáril

C) Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť 
označenú v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo 
skonči. (Vyplniť len pri ujati sa výkonu verejnej funkcie.)

Názov

Právnická alebo fyzická osoba

Sole ulica čísle

obe: =SČ

rát S3 ČR

l jrwa

Sp^scb skončenia

Dátjrr skenčen a n n
výkon. ž- U

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcii, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a čirnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podlá 
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov

bi nepodnikám, to sa nevzťahuje na výkon povolania kluré môže 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 ra výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze

oretože osle nejpynulo 30 Sni oj vymenovaríB do wqnej hjikciu

Spĺňam ✓ áro ne

pretože už nevykonávate verejr j furkcn.

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán

Pridaj stranu

7 celkoví' - _
počet štrár 25NRAHSIl 07



IntenÉ ccadcvé č slo verejrieM
'jnworá’a wclr" príslušný cigán;

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, 
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 pistn. b) ústavného zákona]

Zamestnávateľ

VODÁRENSKÁ 3, S.R.O.

s* ^VODÁRENSKÁ 636/3

KOŠICE

£ál / S3 ČR iný

psč 04001

Som shoebba uvehený ra výkon S1C , ne
verejne; lunkcw psďa Zákone na práce *

vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

Podnikateľský subjekt

M7W 247.SK,S.R.O.

skMo ^VODÁRENSKÁ íisk! 636/3

** KOŠICE

Stál / S3 ČR irý

SPOLOČNÍK, KONATEĽ

ose 04001

V prípadu. žn nepostačuje rozsah tn;lo prílohy, priložte ďalší rovnaký list Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán

ĎalšiaPredchádzajúca Pridaj stranu

OH počet strár 25



lnenÉ uc-ôdcvá čslo verejného
‘jrwoorá'a ivyclr' príslušný cnoán;

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, 
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 pism. b) ústavného zákona]

Zamestnávateľ

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

s<nc uiic. JARMOČNÁ 96

ŽDAŇA ^č 04411

é’ál / S3 ČR iný 

Sen c hodobo uvohený ra výkon gnc .
wrujnv funkcie pod's Zákonr sa p-aeu *

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

Podnikateľský subjekt

ING. JURAJ MAZÁK

Sdlc ulice pri HATI

KOŠICE

Wl / SR ČR Iný

SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA

3580/6

°sé 04001

V priparin, je nepostačuje roxaia-ht tn.So priľoHy, priložte ďalší rovnaký list Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj sň atiu Zmaž stranu

dcefew o e
počet štrár 25NKAH33 08



Interné poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

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

, . .. , . , c) v orgáne právnickej osoby . .. ....... .
a) v štátnom organe b) v organe územnej samosprávy vykonávajúcej podnikateľskú činnosť * d) v organe inej právnickej osoby

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

Názov OBČIANSKE ZDRUŽENIE KAIROS KOŠICE

sídlo ulica VODÁRENSKÁ čisl° 636/6

obec KOŠICE-SEVER PSč 04001

štát / SR ČR iný

Dátumujatiasa a a O <1 e
výkonu funkcie II í U IO

km VÝKONNÝ RIADITEĽ (ŠTATUTÁRNY ORGÁN)

ŽIADEN PRÍJEM, FUNKČNÝ ANI INÝ PÔŽITOK

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 pism. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, 
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €) 3578

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo 
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

(zdaniteľný príjem v €) 19810

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového 
priznania k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

/ áno



hlenÉ ac-aícvš č slo verejnéhc
'jnworá’a h^dr’ príslušný cigáni

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

•Mlätwi orgáne n) v n^nB ú^oj mesarávy vykonávacej ✓ 4 koi pú-.n^

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

«*•*■ JARMOČNÁ 96

otec ŽDAŇA PSČ 04411

kil ✓ 8*1 ČR iry

Daltm u alia sa a a no O A O1
výwru funkciu 11 uo 4 U 41

RIADITEĽ ŠKOLY

MZDA NA ZÁKLADE PRACOVNO-PRÁVNEHO VZŤAHU

UZATVORENÉHO PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE (311/2001 Z. Z.)

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy (č. 7 ods. 1 pism. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára 
za ktorú podávaní toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo 
činnosti, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj po ujati sa funkcie verejného funkcionára

(zdaniteľný prijem v €)

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového 
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

/ Anc

V pripadn. in nnpoxtnčujc rozsah tn-to prílohy, priložte ďalší rovnaký Iix1 Túfo skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán

ĎalšiaPredchádzajúca Pridaj stranu
j 4 celkow a a

5;rara 11 pointer 25N RAB 3n 09



Intent Dc-»lcvá č slo verejrdha 
‘jnworá'a i vydr ’ príslušný ongán;

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

, ha. ä . c) v orgáne wáWKxej osoby . , .
a) v *10 Hm orgino b) v o-góne uzemiwj samesartvy nkMivajiCe. aodrikateľMi &r wf / d) * ir<* o**

Štátny orgán / spoločnosť • právnická osoba

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŤAHANOVSKÁ ZÁHRADA

sák jioa ŤAHANOVSKÁ 2038/74

ote: KOŠICE-ŤAHANOVCE 04013

stál ✓ SR ČR iry

Ä" 29 03 2 0 19

VÝKONNÝ RIADITEĽ (ŠTATUTÁRNY ORGÁN)

nXr ŽIADEN PRÍJEM, FUNKČNÝ ANI INÝ PÔŽITOK

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 pism. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, 
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

b) príjmy ĺ výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo 
činnosti, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

(zdaniteľný príjem v €)

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového 
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

✓ ánc

V prípade, in nepostačuje rozsah to.to prílohy, priložte ďalší rovnaký list Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán

Predchádzajúca ďalšia Pridaj stranu

NKAH33 09
4 a celkový a >-

saana 12 počet strár 25



Interne acadcva č slo vereinsto
hrwcorá’a ivwlr’ príslušný coin!

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

a| v šli w. orgáne s) v c^nu úr«nm«j sarwávy ✓ U v irgj pripoj owtry

Štátny orgán! spoločnosť í právnická osoba

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Sdíc ulica BOCATIOVA ewo 1100/1

KOŠICE-STARÉ MESTO 04001

Štát ✓ S1? ČR Irý

15 06 2 0 17

Fur«a PREDSEDA (ŠTATUTÁRNY ORGÁN)

íStr ŽIADEN PRÍJEM, FUNKČNÝ ANI INÝ PÔŽITOK

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy (č. 7 ods. 1 pism. d) ústavného zákona]

a} príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, 
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdaniteľný príjem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo 
činnosti, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

(zdaniteľný príjem v €)

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového 
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

/ áno

V prípade. in nepostačuje rorsah tnito prílohy,^ ďalší rovnaký list Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán

ĎalšiaPredchádzajúca Pridaj stranu
4 O «lkOW a m13 piet-Mr 25NRAH3 3 09



htenE č slo venejnáhD
‘jnworá'a iwclr' príslušný o-gán;

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

. i.*. * i . . . ci v organe prÄ>nc<ei csoh , J, , .a; v Mútnou orgúne s) v o^óno ucomroj samosprávy vykovaj je* aodrikaW j Or nosí / d; *

štátny orgán / spoločnosť1 právnická osoba

OBČIANSKE ZDRUŽENIE KVALITNÉ ŠKOLSTVO

ulica VODÁRENSKÁ 

KOŠICE-SEVER

š’ál /SR ČR iný

ilEb 636/3

04001

Ä 27 03 2 0 19

Furca VÝKONNÝ RIADITEĽ (ŠTATUTÁRNY ORGÁN) 

Sr ŽIADEN PRÍJEM, FUNKČNÝ ANI INÝ PÔŽITOK

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 pism. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniteľný príjem v €) 
za ktorú podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo (zdaniteľný príjem v €) 
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového 
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V

/ ánn

pri pan c. je nepostačuje ďalší rovnaký list Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj stranu Zmaž stranu

NHAHSn OH s:rara “j 4 celkcw - e
poiet strár * O



Interné ao-adové č slo vercjnába
‘jncoorá’a ívyclr' príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré 
s nim žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o maniel&'manželku alebo neplnoleté dieťa}

Majetkové pnwry: vereného ^rwoiá'a / manzal&'Taržeky neshoeleic dieťata

‘ M pM 
mmm Vcro

Priezvisko Tilu za 
TéHOT

u ca jisia

oheň PSČ

šál / SR ČR irý

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci (čl. 7 ods. 4 pism. a) ústavného zákona]

m BYT Č.2, VCHOD 3, PRÍZEMIE, BYTOVÝ DOM VODÁRENSKÁ 3

SEVERNÉ MESTO

Číslo LV 13000 VlasWcky podiel 100% BSM

Drjt

Kalaslrálre
u ženíš

číslo LV Vlastnícky sediel

Drjí

Kaustrálre 
území

Čislo LV vlastnícky podiel

V prípade, ie nepostačuje rozsah tejto prílohy, prilokto ďalií rovnaký list. Túla skutočnosť rohľadnrte v číslovaní strán.

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj stranu
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htenÉ scadcvé č slo ^Erejnába 
'jn«sorára ivydr' príslušný crgáni

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré 
s nim žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 pism. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: / verenéh: ijr«osa-a manžala'maržeky leshoeleic dieťata

ING. JURAJ

Priewsko MAZÁK S ING.PAED.IGIP

Adresa trvalého pobytu Iiba ak ide o maniela'manželku alebo neplnoleté dieťa;

u ca *l$b

ohe: PSČ

ä-él SR ČR irý

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 pism. a) ústavného zákona]

™ BYT Č.1, VCHOD 6, 1. POSCHODIE. BYTOVÝ DOM PRI HATI 6

NOVÉ ŤAHANOVCE

čwoĽv 2324 fefiídiy-jcdicl 100% BSM

™ GARÁŽ S POZEMKOM VO VÝMERE 19M2

“'SEVERNÉ MESTO

Číslo LV 2018 VlasMicky sediel 100% BSM

™ NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. 8-1, BYTOVÝ DOM PRI HATI 7

u"6 NOVÉ ŤAHANOVCE

číslolv 2323 viwiídc. sediel 100% BSM

V prípade, žc nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalÄI rovnaký list. Túto skutočnosť zohFadnHO v číslovaní strán.

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj stranu

NWttaa in
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htsnÉ acadoŕé č slo vereirÁM
‘jnworá’a (vynlr' príslušný c-pánl

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré 
s nim žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 pism. e) ústavného zákona]

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela'manželku alebo neplnoleté dieťa)

Majetkové pomery: / vereného -jr cconá-a manžel s'iraržeky tepltoeleio dieťala

rnnam 1N \ j . Voro JURAJ

Priezvisko MAZÁK ING.PAED.IGIP

u <a číslo

often psč

šál SR ČR iný

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci (čl. 7 ods. 4 pism. a) ústavného zákona]

BYT Č.2,VCHOD 3, PRÍZEMIE, BYTOVÝ DOM VODÁRENSKÁ 3

SEVERNÉ MESTO

Čísle LV 13000 Vlastnícky uodid 100% BSM

Drjľ

Katastrálne
UľfiHlŔ

Číslo LV Vlastnícky wdml

Drjľ

Katastrálne 
uzema

Čisto LV Vlastnícky oodiel

V pripadá, its nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnilo v číslovaní sirén.

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj stranu

NU.AH3I1 in 4 "9 celkový a p
5:rara 17 poĺBtštrár 25



htené gradove č slo verejného
‘jnworá’a lyyclr' príslušný cigán;

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré 
s nim žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 pism. e) ústavného zákona]

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o maniela'manželku alebo neplnoleté dieťa}

Majetkové potraty: verenétn ‘jreowa / manžela'trarieky neahoeleu dieťa! a

neivjn Vero

Priezvisko Titu za 
Tenor

uca čisto ,

obes PSČ

šál /SR ČR irý

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 pism. aj ústavného zákona]

" BYT Č.1, VCHOD 6, 1. POSCHODIE, BYTOVÝ DOM PRI HATI 6

NOVÉ ŤAHANOVCE

číslo lv 2324 Vlasílicky jediel 100% BSM

GARÁŽ S POZEMKOM VO VÝMERE 19M2

SEVERNÉ MESTO

číslo LV 2018 '.'lasTiicky sediel 100% BSM

NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. 8-1, BYTOVÝ DOM PRI HATI 7

“ NOVÉ ŤAHANOVCE

čisto LV 2323 vlastnícky godiel 100% BSM

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalií rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.



fotené scatevá č slo vereného 
'jnworá-a ivyclr príslušný o-gán;

Majclfcvó pomery: vcrc nŕhz ‘ jr« o'ia-a marisfaiYmžcIky icpho clthc dicťala

2. Vlastníctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 pism. b) ústavného zákona]

Druh

Toá'erská zraíka 
rrotoT>vého vnz dla

Rck vý’ooy motorového wda Vaslnicky potí*

Druh

Tzvá’erská zražka 
rrotowéba vozdla

Rck vý-uny metrového vczíďa V ashhcky páčte

Druh

TOTá'erská zražka 
rrotGwéha voz dla

Rck výtehy moMcvého vraida V^slnicky pocte

3n.h

Tzvá'arská zražka 
irolcwéta voz dla

Rok výnosy mocarového vends V rslriieky po^e

Dn.h

Taváterská zratka 
trotowäM voz dla

Rck vyony motereveho vezida Vaslnicky pocre

V pripado, íľ nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadníte v číslovaní chán.

Pridaj stranu

NRAH3 3 11 — 19 Sk 25



Interné Dc-adcvé č slo verejrálw
*jn«orá'a wslr príslušný ongšn]

Majclkwé pomery: / vcrc.náhs'jrsconá-a marlolahianžclky ncplncclčhsdicťata

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

m CENNÉ PAPIERE, HOTOVOSŤ NA BROKERSKOM ÚČTE

Vlastnícky pádel 100% BSM

xh OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI: 247.SK, S.R.O.

Vlastnícky pad el 100% BSM

Dn.h

Vlastnícky p^d el

Mh

Vlastnícky pad el

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

PÔŽIČKA HOTOVOSTI OD RODIČOV (MAZÁK BOHUMIL)

S 03 05 2011 Výška acdisL 100% BSM

™ HYPOTEKÁRNY ÚVER - UNICREDIT BANK CZ AND SK, A.S.

S 10 09 2014 Výška .nediali. 100% BSM

V prípade, ie nepostačuje rozsah tejto prílohy, prllofte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť íohradndu v číslovaní strán.

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj stranu

serara 20WAH3D 12 celkový — - 
foíet strár $



Intend tto-adovš č slo vErejnáto 
‘jnworá'a ŕvydr' príslušný o^n;

Majclkcw pomery: vcrcnčtw ‘jr « oia-a tnaridaóma-ižclky icphoclčhc dictate

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

3n.h

Vlastnícky podel

3n,h

Vlastnícky pádel

3n.h

Vlastnícky pádel

Oruh

Vlastnícky pádel

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

Mh PÔŽIČKA HOTOVOSTI OD RODIČOV (HAVASSY IVAN)

X 07 12 2016 Výška sed sk 100% BSM

™ HYPOTEKÁRNY ÚVER-ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

04 01 2019 Výška ncdiek 100% BSM

V prípade, tu nepostačuje rozsah tejto prílohy, prlloíte ďalší rovnaký list, Túto skutočnosť zohradmtu v číslovaní strán.

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj stranu

NWH3 3 12 strara 21 celkový
početstrár



htenÉ strojová c slo verejného
‘jn«orá-a ivydr' príslušný cigáni

Majetkové pomery: vereného 'jrwo’iá'a / inarželarYnaitelky ‘icplio cléhc dieťa!a

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

CENNÉ PAPIERE, HOTOVOSŤ NA BROKERSKOM ÚČTE

Vlastnícky podel 100% BSM

OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI: PORADENSKÁ A

KONZULTAČNÁ S.R.O. Vlastnícky padol 100% BSM

OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI:247 SERVICES, S.R.O.

Vlastnícky padol 100% BSM

OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI: ŠPECIÁLNA

PEDAGOGIKA, S.R.O. Vlastnícky pádel 100% BSM

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

Mh PÔŽIČKA HOTOVOSTI OD RODIČOV (MAZÁK BOHUMIL)

X 03 05 2011 Výška ccdielc 100% BSM

™ HYPOTEKÁRNY ÚVER - UNICREDIT BANK CZ AND SK, A.S.

S 10 09 2014 Výška pedreh. 100% BSM

V prípadu, íe nepostačuj* rozsah tejto prílohy, priložte ďalií rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.

Predchádzajúca Pridaj stranu

25III II III III IIIIIIII III Hill III NHAB3 I) 12 strara 22 celkový
počet strár



htenÉ DC ajcvé č slo verEjnáko
*jn«orára (vyclr príslušný o-gán]

Majetkové pomery: verejného ‘jrwowa / maržclaénaižclky icphoclthc dietafa

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

Druh

Vlastnícky ped dl

Druh

Vlaslnicky ped el

Druh

Vlastnícky psdel

:iruh

Vlastnícky psdel

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

PÔŽIČKA HOTOVOSTI OD RODIČOV (HAVASSY IVAN) 

S 07 12 2016 výškam 100% BSM

Mh HYPOTEKÁRNY ÚVER-ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

S 04 01 2019 Výška podielu 100% BSM

V pripadá, ic nepostačuje rozsah tejto prílohy, prUolle ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.

Predchádzajúca Ďalšia Pridaj stranu Zmaž stranu

***” 12 23 25



Intone sladové č slo verejnáM
'jnworá'a (vyclr' príslušný orgán!

Majetkovo pomery; vcrc nôta *jr w o'ia'a tnaržclai'niaižclky icphoclÉhc dictate

5. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 pism. e) ústavného zákona]

Drak

Katadrálre 
úzeriig

Číslo IV

Ro< začatia 
užívania

Spiaca 
uŕvar a

6. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[ČL 7 ods. 4 pism. f) ústavného zákona]

3n.h

Továrerská zračka
tr olowéM v>z dla

RckvyoĽy nioteruvcho vrzida

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 pism. f) ústavného zákona]

Dálwr ur.aha

Pops

DáluT araLa

V prípadu, ia nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohradníte v číslovaní strán.

Pridaj stranu

III IIIIIIN III H M NHAH30 13 a:rara 24 celkc.y q g
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htene ocafove č sic verejneha 
‘jnworá'a ivyclr' príslušný c-igánl

Prílohy

DAŇOVÉ PRIZNANIE TYP B ZA ROK 2021.

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
VteKnov&ty pcdnls

31 03 2 0 22

^5,ú KOŠICE

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll numjo - celkcvŕ o c
s.rara 25 počet strár 25


