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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podla ústavného zákona č. 357i2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcii verejných funkcionárov v znení né-skorších predpisov (ďalej len ~ústavný zákon")

za roK: 2 O f9--

Pri ujati sa výkonu
vereoej funkcie

interné poradové číslo '.'ereného
funkcionára{vyplni príslllšnyorgan)K 30. aprilu 2 O 20

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Iiíul pred
menom BC. I NG. Mene JANKA

Priezvisko BRZIAKOVÁ T,tcl za
menom

Rodné čísle 565625 6672

Adresa trvalého pobytu

ulica Z I M N Á číslo 102

ceec S P I Š S K Á N O V Á V E S pst 05201
SR ČR inýstá'

leI. 0907987330

e-mail BRZIAKOVA.JANKA@GMAIL.COM
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• Interne poradové čts'c vereoéhc
funkcionára {vyplní prlsiušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva
(čl. 2 ods. , ústavnéno 7.ókonaj

Dátam uiaha sa
\oyk.ur,u verejnej funkcie

Predpok!adany dátum skončenia
výkonu verejnejŕJIlk.cle

(,')'pio! pri ,Il/snY °'9.0) .,

a} prezidentSlovenskejrcpub!iky

_ njp1lS1lr01!t N~rocneJ rady SlovePSkej repu5liky

cl člen viády Slovenssej republiky

d) vedúci ústredného crgánu státnej spíá'.'Y, ktorý nie je
členo."nviády SlovensKej republiky

Nazov ústredného organu :štátnej správy

ej sudca Úslavnéhosúdu Slovens.~ej republi,y

ri predseda Najvyššieho súdu Slovenskej fllpucltky

podpredseda Naŕ"iMieho súdu Slc'/~!1s~ej republiky

g} čien Sudnej rady Slove~skej republiky

h) generálny prokcrátor Slovenskejrepubliky

speGiá!ny prokurátor

i) 'lerejflY ochranca práv

!<:omisbrpre det!

komisár pre osoby so zdravot.'1ýmposfihnllthn

ll predseda NajvySšiehokontrolného uradu
Slovenskej republiky

podpredsedaNaj'J)'ššieho,ontrolného úrnd"
Slovenskej republiKY

k) štáby tajomník

!} naceiníkGeaeralnehoštábu ozbrojených síl Siovenskej
repciJj,ky

pokial taký dátum vypl~'Va z osobtoehcprávnehopredpisu
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• Interné poradové čísloverejného
funkcionára (vyplni prísiušr.ý orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejn;' funkcia, la ktorú sa oznámenie podáva
(čl 2 eds 1 ;Jsla'ir.ého zákona)

Damm ujatia sa
vykonu verejnejfunkcie

Predpokledaný dátum skončerna
ý"/ko!Ju verejne: funkcie

. (',IYPii'! pŕ!s!lišny ergá!1) .~

m) riaditer Slovenskejiníormacne] s!užby

n) čten 8ankovej rady Národnej banky Slovenska

o} starosta obce

PJ prirnátormesta

tú poslanec mestského zastupiteľstva

poslanec zastupiteľstvamestskejéasti
v Branslavealebo v Košiciach

r) precseda 'lyss!er:~ územnéhocel~u

~} posíarec zastupiteľstva "yšš:enc územného celku

l) rektor verejnoj vysokej škoiy

u) predseda Úrac!;J na ochranu osobr.ych údajov

podpredseda Úraduna ochranuosobnýchúdajov

vj generálny riaditei Rozhlasua tfl!e\.'!zie Slovenska

ten Rady Rozhlasu a ~eie' v Izie Slovenska

w) generain,. riad!ter Sociálnejpoistovns

čien dozornej rady Socía!nej poisťO'Jne

):) štatutárny crg2nalebo člen stat:.itamchoorganu
Všeobecne] zdravotnej poisťovne

člen dozornei rady všeooecneí zdravotnej postovne

yj generálny riadite TIa6:wejagentúry Slover:skej
republiky

tien správnej rady Tlačovej í3gentOrý Slovenskej
republiky

_1 pokiar té)k.~' caíum vvplyva7.osobitného právneho predpisl<
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B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúce] strany)

Interné poradové čísleverejné-o
funkcionára (vyoiní príslušný orgán) •

Verejná funkcia, za ktoru sa oznámen," podáva
(čl. 2 ods, 1 ústavného zakon(1)

DátumuiatiaS8
vykonu verejnej iunkcie

Predcokladanv dálurn skcrčenía

Vtkon(V~~~t~jí~~:il;~:orga1,1 . l
Z} člen Rady pm vysielaniea rntransrrísiu

raciler xanceäneRady pre V)'s!elanie il relransmisiu

2 O

2 O

za} oredsecaÚradiJ pr? regtJrádtJ siero'./~'Chodvetili

podorecsedaUraríu pre ff:gu'aciu sieťových odvetví

člen Rf:gUiačnejr~Hjy

zb) predseda Urac;! pre n::gu!adtiejeklrcnickÝ{',,1
komunikáciía pošlo\'ýchsluiieb

pocprecsedaGradu pre reg;.dac:u eif!k.rronick'fch
komunikáCií a vcštovýchslužieb

predseda Dopravnéhoúradu

podpredseda Dopravnéhournou

2 O

2 O

2 O

2 O

ze) statularr:yorgan alebočlen statutárnehoorqánu
prävnickej osoby a člen riad19cenc orgánu pravnô •. eí
0$001', ktorého do funkcie príarm ?!eD-:J nepncrro
navrh!.<je alebo ustanovuie štá! alebo právnicka osoba
so stopercentnou majetkovoe «tasťO;, štátu

cien kontrolného ,)fgá!lu aiet:c eozernéno organ;)
pravnicke] osoby, ktoréhodofuflkcíe priame alebo
nepriamo navrllujealebo usta ncvuje š:át alebo
prt.vnická osoba so stcp&rcentloi.J majetkovou

účasťou Malu

Názov pravnickeí osoby

2 O

20 

20 

2 O

2 O

ze) !";adilef štátneho pocruku

člen dozornei rady štátnehopodr:iku, ktorého
do funkcie ustarO'.'ujesial

li!i;vidafof (v prípade fkvidáde štátnaho pcdni~u)

Názov štámeho podniku

20 

20 

2 O

" pO~iar taky dätl<m vyp!~~.'a l osobitného právneho preriprsu

111111111111111111 IIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NRA3:l.0_04 4 ce!i<:ovy 

počet strá, 14 strana •



• Interné poradové čislo verejného
funkcionára (vyplni prlstuSný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl 2 ecs, 1 ústavného zákona)

Dátum ujatlZl sa
výkonu .•••erejnej funkcie

Predpokladanýdátum skonóeria
vykonu verejnej ~.mkde

(,ypini prisl"šny crgáni .,

ze) ~neralnyriaditeľ Siovcnskéhopozerrsovéno fondw

námestníkgenerálnehoriaditera Slovenského
I pozemi<_foodu--- -----------

člen Rady Slovenskéhopozemkovéhofondu

7.p, prezlden! Fmančného na[merS~Ja Slovenskej repwbiiky

19) predsedaspr~rmeí rady Ústavu parnän národe

člen správnej rady Usla\'Upamäti néroda

zh) generálny riadilerŽeleznic Si<lvens~,.jrepubuky

zi) člen štatutárneho orqánu Expcnnc-,mponnej banky
Slovenskejrepubnky

zj} predseda Uradu pre cohrad nad zdravotnou
starosuvosro«

člen dozornej rady Úradu pre donlad nad zríravomou
starostlivosťou 2 O

zk) predseda Rady pre rozpoétcsú zodpovednosť 2 O
člen Rady pre rozpočtovúzodpovecrosľ 2 O

zl) prezident Pcllcajnél":c zboru Sl(,iven~kej republiky 2 O
viceprezidentPo'icajnéhozberu Slovenskej republiky 2 O

zrn) riaditeľ Vojenskéhospravodaisíva 2 O
·1 pokiaľ taký oaturn vvpfyva z osobitného pravneho predpisu
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B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Interné poradové číso verejného
funkcionára {vyplni prlsiušr:~i orgán) •

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
[čl, 2 ads. 1 ústavnébozáxona)

Dátum ujatia sa
"yk.utw verejnej funkcie

Predpokladanv dátum skončenla
v-ikonu verejnéj funkcie

('yp;n; prisluSny orga,) .,

20 zn) vedúci Kance1aricprezidenta Slovenskejrepubilky

v••'luc; KánoeTiinel'Járocno)r.dY SIo,ensf.efrepubliky

vedúci Kanceláne verejného ochrancu práv

vedUCl KancelárieSúdnej rady Slovenske-j republiky

v••;úc; Kanceláne Ustav"éhosúdu Slov,nsk"l repub'iky

20 

20

20

20 

zo} generálny ta;w.nlkslužobného (Jradw.Jstredného organu
štátnej správy

Nazov ústrednéhoo'ganu štáInej správy

20

zp} verejnýfunkcionár. ktorý nie 19 uvederév plsmenách aJ at ZO},
ak tak ustanoví zäkon

Názov verejr:e] funkcie

2 O

.; pokiaľ laky damm vypl~'va z. osob:héhc právneho prsdprsu
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• •lr:terné poradové črslo verejného
funkcionára (vyplni pris!uSný organ)

Cl Údaje oznámenia
V zmysle čl. 7 ústavného za kona svojim 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 nezlučitel'nú (čl. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. (Vyplniť len pri ujati sa vykonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzicka osoba

NaLO"I

S,Cgo. unca ČiS~O

ODeC pst

šta! SR ČR Iný

Funkcra

Spôsob skončenia
vykonu

DaLm skončerua
výkcru 2 O

2. ku dňu podania tohlo oznámenia splňarn podmienky nezlučitel'nosli výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcii, zamestnani alebo činnosti podl'a čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona, keďže

aj nevykonávam funkcie. zamestnania a činnosti, ktoré su nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyz.ická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnicke) osoby, ktorá bora zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. okrem valného
zhromaždenia a (';l(mskej schôoze.

pretože ešte neupjy!1uio 30 dni od vymenovania do verejnej h.mkoe
splňam .; áno me

pretože už i~evyko"in.'am '1e;eíf:ú fur:kciu

V pripade,že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Tuto skutočnosťzohl'adnite v čislovaní strán.
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• Interné poradové elsin verejného
!u:(l!o:cionára {vyplni príslušny orgán) •

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

Zamestnávateľ

!~ázcv ÚPSVR SPI ŠSK Á NOVÁ VES

Sid!o ulica O D BOR Á R O V

obec SP. NOVÁ V E S

čisle 53

pst 05201
štát ,( SR ČR in);

Som dlhodobo uvolnenýna výkon
verejnej funkcie pocta Zákonnil<:a práce 800 ,( nie

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

Podnikateľský subjekt --1
Názov

Skflu: ulica čísle

obec PSČ

štát SR ČR iny

Funkcta

V prípade. že nepostačuje rozsah tejto pri1ohy. priložte ďalší rovnakýlist. Túto skutočnost' zohl'adnitev číslovaní strán.
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• Interné poradové čisio verejného
funkcionára (vyplní prisiušny Ofgán) •

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

c) v orgáne právnickej osoby
vykor:aiajúcej podnikatetsk.ú čmnosť dl v organe inej právr.!ckej osobya) Y štátnom organe b) v orgáne územnej samosprávy

Štátny orgán I spoločnosť I právnická osoba

NazO\'

S'dio. ulica číslo

coec pst

štát SR ČR iry

Dalum ujatia sa
výkonu runkcie 20

Funkcia

Funkčné alebo
ine požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 písm. dl ústavneho zákona]

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

(zdaniteľný prijem v €) 3212

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnani alebo
činnosti, v ktorých vykonávani som pokračoval
aj po ujali sa funkcie verejného funkcionára

(zdanitel'ný príjem v €) 36102

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

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, prilcžte ďalši rovnaký list. Tuto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• lníeme poradové čís'c verejného
funkcionara{vyplni prisiušný orgán} •

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

Majetkové pome'" verejného funkcionára manželafmanielky neptootetého dieraťa

:~~ed-I~ G. Meno PETER

Primis,o B R Z I A K Hut za
menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželaJmanželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica ZIMNÁ čisto 102
obec SP. N OV Á V E S rsc 05201
štát .( SR ČR iny

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

DrJh BYT V O S O B N O M VLASTNíCTVE

~::,alne S P I Š S K Á NOVÁ VES

ČisloLV K N 2667 KN 2668 V!astnict"podie! B S M 50 %

Orcn

KatastJillne
územe

ČisloLV Viastníck)' podiel

Druh

KalEs:rálne
(,'zemi€'

CisloLV Vlasínicky podie;

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní stran.
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• •Interné poradovéčísloverejného
funkcionára (vyplr.í prisiušny orgán}

Moietkové pomery verejneho funkcionára manze!a1mz:nieiky nepl:ioletého dieťaťa

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

Druh OSOB. MOT. VOZIDLO
Tová;enska značka
!l)C(o!·O'.éhovozidla WWGOLF
Rok vyroby motorového vOlidia 2004 vlastnicky podiet 50 % BSM

D'ul' OS.MOT. VOZ
Tovarenskáznačka
rrotorovehcvozidla TOYOTA AURIS
Rok vyrob, motorového voziola 2008 Vlast,d.ypodie! 50 % BSM

[hlh

Iovarenská značka
moíorovéhovozidla

Rok 'lYlOby motorového vozida Vlastndcy podte!

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výronymotorového'fozicla Vlastn,c,y p<Xii.!

Druh

Iovárenská značka
molorovéhovozidla

Rc~ vyroby motorového vozidla VlasÍ!1icky pociel

V prípade,že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalšl rovnaký list. Túto skutočnost'zohľadnite v číslovani stran.
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• In!emé poradovéCísio verejného
funkcionára (\;yp!ni pris!ušný orgán) •

Majetkove pomery: verejnéhofJnkcionára nephc!etého dleľaťarnanžela'rnanžeky

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. cl ústavného zákona]

Druh Vlastolckv pod,el

,~ ~,- I

D'lJc. Vlastnic,y pod.ei

r-- - . - '. 'cel I
I Druh Vla~s:tn~!C~!".Y~i>:o::..:::_ .

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

Dru!:

Dán.m vy". pod;eluvzniku

- IDruhID... "'"...•. m.... Vyšk, podíeluVl1lO:U

V prípade. ze nepostačuje rozsahtejto prílohy, priložte d'alš! rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v čislovani strán.
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• Interné poradovéčislo '1e,-ejného
funkcionára (vyplni prisiu~ny orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára manieia/manieiky neplnoletého dieťaťa

5. Užívaníe nehnuteľnej vecí vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo ínej právnickej osoby
--[čI:-7-o'ds:-4-pism:e)-asfavnel1ozakona]- --

Druh

Katastra!nc
územie

Č;sIcLV

Ro~ za"ca tia
užívania

Spôsob
užlvanra

6. Užívanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 pism. f) ústavného zákona]

Druh

Továrenskáznač};,a
motorového vozidla

Rol'( V'iroby motorového vozidla

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

Popis

Da!um prijatia
----

Popis

Dátum prijalia

V prípade,že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložteďalší rovnaký list. ľúto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní stran.
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•

• Interne poradové čískl verejného
funkcíonara {vyplní príslušný orgán) •

Prílohy

ROČNÉ Z(rČTOVANII:PREDDAVKOV NA DA-Nz.AROK2019

Dátum 25

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

03 2 020 QJ
Mies!o SPiŠSKÁ NOVÁ VES

Záznamy príslušného orgánu

Dátum poštovej
pečiatky 20 
Dátum prijatia O ~ 0'1 2 O '2.- i) oznsmerua ,

Verejny funkcionár priložil kópiu daňového ptilnania 
alebo poívrdenša o prijme (čl. 7 ods. 2 ústavnéhozakona)

11111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1

PodpiS a odtiačc!c pečiatky prlsešnéhoorgánu

Je- áno

~p 
n~e

NRAB3.0_14 strana 14 cel~OV'i 
počet SI'án 14 •




