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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  
 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

 

za kalendárny rok 2018 k 31. marcu 2019 

 

A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi 

 

Meno a priezvisko (tituly)                    Jozefína Uhaľová, Mgr. 

Rodné priezvisko                                  Sikorová 

Rodné číslo 1)                                          

 

Adresa na doručovanie doporučených zásielok 1):  

Hlavná 316/47, 076 64 Zemplínska Teplica 

 

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., 

za ktorú sa dáva toto oznámenie2)      

                            

          starostka obce Zemplínska Teplica  

B.  Údaje oznámenia 

 

1. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie 

verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 

ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže5): 

 

a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného 

funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, 

b) nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, 

kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon 

podnikateľskej činnosti (okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze),3) 

c) nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba 

za zákonom stanovených podmienok) 4) 

 

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie 

v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v 

štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

 

Názov zamestnávateľa: nevykonávam 

Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce    ÁNO     -     

NIE. 5) 

 

3. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b)  

ústavného zákona): nevykonávam 

 

4. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona)6) :  nevykonávam 

 

5.  Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného 

zákona): 

a) Nevykonávam funkciu v štátnom orgáne  
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b) Vykonávam funkciu v  územnej samospráve7)   

 

Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva: štyri obce 

názov/označ. funkcie: predsedníčka Združenia obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, 

Zbehňov,  Zempl. Teplica 

členka kontrolnej komisie Rady RVC Michalovce, 

člen Rady ZMO Južného Zemplína Trebišov 

členka výkonného výboru MAS Sečovský región, o. z. 

Z týchto  funkcií nemám  príjem, funkčný alebo iný požitok. 5) 

Košický samosprávny kraj – členka Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce 

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – za výkon tejto funkcie a výdavky s tým 

spojené som mala odmenu 509,81 Eur. 

  

c) Nevykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú 

činnosť, ktoré mi vyplýva zo zákona alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a 

v ktorých zastupujem obec8) 

 

d) Nevykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich 

podnikateľskú činnosť9) 

  

6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za 

ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam 

v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona)9a): 

 

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

uplynulý kalendárny rok    22166,78 Eur. 

 

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností10), v ktorých vykonávaní 

som pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v € 

 

prenájom poľnohospodárskej pôdy súkromne hospodáriacemu roľníkovi 

Príjem: 1230,00  Eur 

 

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom 

daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na 

daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som získal za predchádzajúci 

kalendárny rok: áno  

 

C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela/manželky a 

neplnoletých detí,  ktoré s ním  žijú v  domácnosti (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona) 

 

1. Majetkové pomery verejného funkcionára11) 

 

a) Nehnuteľný majetok 

              Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, 

lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, 

rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, 

priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú 

zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby. 

 

1. Druh majetku:  
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rodinný dom s pozemkom na ulici Hlavná 316/47, 076 64 Zemplínska Teplica 

Katastrálne územie: Zemplínska Teplica 

Číslo parcely: 823, 824, Číslo LV: 94 ,  Podiel : 1/2 

 

2. Druh majetku: poľnohospodárska  pôda 

Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, výmera: 16 91 75 m2,  

 

3. Druh majetku: poľnohospodárska pôda 

Katastrálne územie: Slanské Nové Mesto, výmera 906 m2 

 

4. Druh majetku: poľnohospodárska pôda 

Katastrálne územie: Veľké Ozorovce, výmera 792 m2 

 

5. Druh majetku: poľnohospodárska pôda 

Katastrálne územie: Slanec, výmera 475 m2 

  

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 
12) 

            osobné auto značka Voltswagen golf, rok výroby 2006, podiel - v BSM 

 

2) Majetkové pomery manžela/manželky15) 

 

Meno, priezvisko, tituly : Štefan Uhaľ 

Rodné priezvisko: Uhaľ 

Trvalý pobyt:  Hlavná 316/47, 076 64 Zemplínska Teplica 

 

a) Nehnuteľný majetok  

1. Druh majetku: žiadny 

 

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)12 

     žiadny nad hore uvedenú cenu 

 

c) Majetkové  právo alebo iná  majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 

35 násobok minimálnej mzdy) 13)    žiadny nad hore uvedenú cenu 

  

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote 

presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy 14)    Žiadny nad hore uvedenú hranicu 

   
3. Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom 

v spoločnej domácnosti16)  Dcéry Jana a Dana sú plnoleté. 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. 

 

Dátum: 29. 3. 2019 

 

Miesto:  Zemplínska Teplica 

 

 

 

                                                                                            ................................................... 

                                                                                                   vlastnoručný podpis 
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Dátum prijatia oznámenia ........................................................... 

 

Podľa čl. 7 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení oznamovateľ priložil  

 

- spolu s oznámením  
a) kópiu daňového  priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018:  áno 

 

b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2018: áno 

 

c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal v roku 

2018: Áno    

                                                                          ......................................................................... 

                                                                          podpis osoby oprávnenej prijímať oznámenia 

                                                                                             alebo pečiatka podateľne 
Vysvetlivky: 

1) Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul, meno, priezvisko 

a vykonávaná verejná funkcia.  

2) Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr. poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Modre). 

3) Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí 

v Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Nevzťahuje sa na 

členstvo starostu obce v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie 

tohto verejného funkcionára v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce, v ktorých 

zastupuje obec, a za ktoré nepoberá finančnú odmenu. 

4) Zákaz  podnikania podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona sa vzťahuje len na predsedov vyšších územných 

celkov. 

5) Zakrúžkuje sa správna možnosť. 

6) Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr. advokátska prax, prax súkromného lekára a pod.. 

7) Uvedie sa názov/označenie funkcie a  názov obce alebo samosprávneho kraja, v ktorom sa funkcia 

vykonáva (napr. predseda komisie na ochranu verejného poriadku zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja). 

8) Rozumie sa funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného 

alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti , 

okrem  valného  zhromaždenia a členskej schôdze ( napr. člen Dozornej rady UNICOM, spol. s. r. o., so 

sídlom ....). 

9) Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií a pod.. 

9a)   Uvádza sa „čistý“ príjem.  

10) Ide o funkcie, zamestnania a činnosti označené pod bodmi B/2 až  5. 

11) V prípade majetku, ktorý je v BSM, uvádza celý takýto majetok verejný funkcionár, s poznámkou „(v 

BSM)“. 

12) Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo. 

13) Napr. cenné papiere, akcie a pod.. 

14) Napr. hypotekárny úver, pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný úver. 

15) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky, uvádzaných v oznámení, 

sa verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona). Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľností, 

hnuteľných vecí, majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú 

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. 

16) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v oznámení,   

sa verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona). 

17) Verejný funkcionár je povinný k písomnému oznámeniu priložiť do 30. apríla príslušného roka 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na 

daňové účely, ktorý potvrdzuje sumu získaných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Poznámka: 

Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, (napr. 

v nehnuteľnom majetku), verejný funkcionár  si ich rozšíri, alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie 

položky tohto druhu.  

Pokiaľ verejný funkcionár podáva negatívne priznanie v niektorom bode oznámenia, odporúčame vyplniť 

príslušné body slovami : „ nemám“, „nie“, „žiadne“ a pod.. 


