
Majetkové pomery podávateľa •

1182,48

10123,42

Futsalový klub Dragons Podolie

Výška príjmuSubjekt+Zamestnanie/Funkcia/Činnosť

Príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného 

funkcionára - individuálne zo všetkých príjmov

člen výkonného výboru žiadne

žiadne

Základná škola s materskou školou, Podolie 804/učiteľ

396,5

starosta obce

Výkon podnikateľskej činnosti popri výkone funkcie verejného funkcionára

Kde (subjekt) Funkcia

Príjem, funkčné alebo iné požitky (áno/nie)

predseda OZ

Zamestnanie (v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kde (subjekt) Funkcia

Obec Podolie

Starosta obce

Lenka Bobocká Bc.

Adresa trvalého pobytu

Podolie 283, Podolie 916 22

Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Meno

28.7.1988 Podolie 283, Podolie 916 22

Oznamujem, že spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2.

(pozn.: Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) - poslancov mestských 

zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach a ani poslancov zastupiteľstiev vyšších 

územných celkov)

Osobné údaje manželky

Meno Priezvisko Titul

Osobné údaje podávateľa

Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Dátum narodenia Adresa trvalého pobytu

Meno Priezvisko Titul

Rastislav Bobocký PaedDr.

Funkcia

Adresa Trvalého pobytu

Výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich 

podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb

Kde (subjekt)

obec Podolie/poslanec OZ

Priezvisko

Penguin sport club



Podpis: .........................................................

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé

xxx

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

xxx

Vlastníctvo nehnuteľností, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru ••

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy

Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti 

Vlastníctvo nehnuteľností, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru ••

xxx

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

xxx

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy

••• potvrdenie o podanom daňovom priznaní alebo iný doklad k oznámeniu možno pripojiť aj dodatočne, najneskôr však do 

30. apríla v roku, v ktorom sa podáva toto oznámenie

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

•   v prípade potreby pokračujte na novom liste

••  nehnuteľný majetok uviesť tak, aby ho bolo možné identifikovať (presná adresa, LV)

xxx

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

xxx

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy

xxx

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

xxx

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 

potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzjaúci kalendárny rok (môže tvoriť prílohu tohto 

oznámenia) •••

Vlastníctvo nehnuteľností, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru ••

Majetkové pomery manželky •            

Dátum: 15.3.2019


