Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný
zákon“)

za rok 2019
Titul, meno, priezvisko:

Ing. Roman Matoušek

Vykonávaná verejná funkcia:

poslanec Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie vykonával funkciu,
povolanie alebo činnosť označenú v Ústave
SR alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú

-----

(čl. 5 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona)

Ku dňu podania Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov verejného funkcionára (ďalej len
„oznámenie“) spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu
funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona:

áno

(čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona)

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva
nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo
obdobnom pracovnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneckom
vzťahu:

-----

(čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona)

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva
nasledujúcu podnikateľskú činnosť:
(čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona)

Počas výkonu verejnej funkcie má verejný funkcionár tieto
funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej
samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb
– funkčné alebo iné požitky a dátum ujatia sa výkonu funkcie:

Ing. Roman Matoušek – MATROM,
MATROM s. r. o.

Drábova 14, 040 23 Košice

-----

(čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona)

Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom
kalendárnom roku príjmy z výkonu funkcie verejného
funkcionára, za ktorú podáva toto oznámenie (zdaniteľný
príjem v €):

14 189,16 €

(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona)

Verejný funkcionár dosiahol v predchádzajúcom
kalendárnom roku príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní
alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračoval aj po ujatí
sa funkcie verejného funkcionára (zdaniteľný príjem v €):

-----

(čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona)

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

áno

Majetkové pomery verejného funkcionára:
Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a Byt, Grunt, LV 2116, podiel 100%
nebytového priestoru - druh, kat. územie, č. LV, vlastnícky Byt, Grunt, LV 2091, podiel 100%
podiel:
(čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona)

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje
35- násobok minimálnej mzdy - druh, vlastnícky podiel, v
prípade motorového vozidla, aj továrenská značka a rok jeho
výroby:

-----

(čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona)

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej
hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok
minimálnej mzdy - druh, vlastnícky podiel:

-----

(čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona)

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie Hypotekárny úver, 22.12.2015,
vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej podiel 100%
mzdy - druh, dátum jeho vzniku, výška jeho podielu:
Hypotekárny úver, 23.03.2020,
(čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona)
Podiel 100%
Užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového
priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej
právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci
vrátane bytu a nebytového priestoru presahuje 35-násobok
minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny
mesiac - druh, k. ú., č. LV, rok začatia jej užívania, spôsob
jej užívania:

-----

(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 - druh, v prípade
motorového vozidla, aj továrenská značka, rok jeho výroby:

-----

(čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona)

Prijaté dary alebo iné výhody, 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 – druh
daru a dátum jeho prijatia:

-----

(čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona)

Prílohy:
Dátum doručenia oznámenia:

Kópia potvrdenia o zdaniteľných
príjmoch fyzickej osoby zo závislej
činnosti
30.04.2021

