
Zverejnenie údajov z Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a 

starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2019 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Bernard Berberich 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 30.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

SUBOP plus s.r.o., Košice 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

poslanec MZ v Košiciach 

Príjmy za rok 2019: 

27508,93 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

trvalé trávnaté porasty, Lorinčík 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

motorové vozidlo – VW Passat 



Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Norbert Borovský 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 23.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

T-Systems Slovakia s.r.o., Košice 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

--- 

Príjmy za rok 2019: 

41166,72 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

byt, Košice/ byt, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

automobil VW  

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Zuzana Dlhá 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 27.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

Košická arcidiecéza, Košice 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

-- 

Príjmy za rok 2019: 

15731,95 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

orná pôda, Rožkovany/ ostatné plochy, Rožkovany/ lesné pozemky, Uzovské Pekľany/Byt, Košice 

 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

osobné motorové vozidlo Toyota auris 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 



cenné papiere 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Andrea Gajdošová 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 30.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

Košický samosprávny kraj, Košice 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

--- 

Príjmy za rok 2019: 

32484,92 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

rod. dom, Malá Lodina/ byt, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

JUDr. Roman Frnčo 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 30.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

--- 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

JUDr. Roman Frnčo, advokát 

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

--- 

Príjmy za rok 2019: 

30559,11 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

--- 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Silvia Hricková 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 30.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

obec Rankovce 

Progressum, s.r.o., Košice 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

--- 

Príjmy za rok 2019: 

13431,17 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

Byt, Košice/ garáž, Košice/ rodinný dom a garáž, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MvDr. Mgr. Anna Jenčová 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 30.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

obec Rankovce 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

MGR. MVDR. ANNA JENČOVÁ – AN NA WAYS CK 

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

Táborák plus n.o., Košice 

Príjmy za rok 2019: 

4745 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

orná pôda Sereď/ byt, Košice/ orná pôda, trvalé tráv. porasty, vinica, Vinohrady nad Váhom/ záhradá 

trvalé, tráv. porasty, Baška/ byt, Košice/ orná pôda, Jenkovce/ rekreačná chata, Mlynčeky/ byt, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

MUDr. Renáta Lenárthová, PhD. 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 23.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

Medirex a.s., Pezinok 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

poslanec KSK 

Východoslovenská distribučná a.s. 

Príjmy za rok 2019: 

57433,32 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

byt, Košice/ záhrada, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Lucia Kleinová 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 28.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

UNLP, Košice 

Facilitas, Košice 

Magistrát mesta Košice 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

--- 

Príjmy za rok 2019: 

14699,26 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

byt, Košice/ pozemok Kvakovce 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 



terminovaný vklad 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Martin Seman 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 30.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES SLOVAKIA, S.R.O., Bratislava 

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

Fringe research & training s.r.o., Košice 

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

Košice – Turizmus, Košice 

Fond Zdravia, Košice 

CASSOVIAINFO, Košice 

MESTSKÁ KARTA KOŠICE n.o. 

poslanec MZ v Košiciach 

Príjmy za rok 2019: 

56233 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

byt, Košice/ byt, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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



--- 

 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

PhDr. Róbert Schwarcz 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 29.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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 Jenisejská, Košice 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

Tramtária Travel, s.r.o., Košice 

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

OZ Košická aréna 

poslanec MZ v Košiciach 

Príjmy za rok 2019: 

10637 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

byt, Košice/ rodinný dom (rozostavaná stavba), Košice/ stavebný pozemok, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

citroen grand picasso – motorové vozidlo 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Jozef Skonc 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 21.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA, Bratislava 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

--- 

Príjmy za rok 2019: 

50074 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

byt, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Mgr. Pavol Slivka 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 14.04.2020 

Verejná funkcia: poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

nevykonáva 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

--- 

Príjmy za rok 2019: 

2624 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

--- 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 

--- 



Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titul, meno, priezvisko: 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 

Oznámenie za rok: 2019 

Oznámenie bolo doručené dňa: 30.04.2020 

Verejná funkcia: starostka Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“): 

spĺňa  

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): 

--- 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 

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

--- 

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

Futbalový klub Galaktik o.z., Košice 

Poslanec MZ v Košiciach 

Poslanec KSK 

Príjmy za rok 2019: 

57265,20 

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a 

čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona): 

byt, Košice/ byt Košice/ pozemok, Košice 

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná hodnota presahuje 35 – násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 

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

--- 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona): 



--- 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35 – 

násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona): 

úver 

Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby 

alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci presahuje 35 – násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona): 

--- 

Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota 

užívania hnuteľnej veci presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden 

kalendárny mesiac (čl. 7 ods. 1 písm. e) a čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona): 

--- 

Popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10 – násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona): 

--- 


