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Oznámenie
funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len ústavný zákon)

I. časť Za,°k2W ^

A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Meno a priezvisko, tituly_______________ _________________________________

Ján Nosko. MUDr.
Rodné priezvisko Dátum narodenia

24.2.1961
Adresa trvalého pobytu: ulica, č/s/o, PSČ Obec

Nám. S. Moyscsa 2B, l>74 01. Banská Bystrica

Verejná funkcia vykonávaná za predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č 357/2004 Z. z., za 
ktorú sa podáva toto oznámenie:

[ Primátor Mesta Banská Bystrica

Údaje oznámenia

Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcii, zamestnaní alebo činnosti podľa čl. 5 ods. 1 ústavného 
zákona, keďže:

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

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 
pism. b) ústavného zákona):

p.e. Zamestnávateľ Ulica, číslo, obec IČO Funkcia

1. DFNsP BB Nám. L.Svobodu 4, Banská Bystrica 37957937 lekár

2.

3. ^--------^

4.

Som dlhodobo plne uvoľnený/á na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - •N-4-B-"

(•Nehodiace sa prečiarknite)

3. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť, inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 a
čl. 7 ods. 1 písm. b) ústav, zákona):

Podnikateľský subjekt Ulica, číslo, obec Funkcia

4. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 pism. c) ústavného zákona):

Vykonávam funkciu v štátnom orgáne

Ulica, číslo, PSČ obecNázov štátneho orgánu Funkcia
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Z tejto funkcie MÁM - NEMÁM príjem, funkčný alebo iný požitok ' 

(‘Nehodiace sa prečiarknite)

b) Vykonávam funkciu v orgánoch územnej samosprávy

P.č. Orgán územnej samosprávy Funkcia

1. Mesto Banská Bystrica primátor

2.

3.

Z tejto funkcie MÁM - N E-M-Á,M príjem, funkčný alebo iný požitok.' 

(‘Nehodiace sa prečiarknite)

c) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť 
a v orgánoch iných právnických osôb

P.č. Názov Ulica, číslo, PSC obec IČO Funkcia

1. STVS Partizánska 5. Banská Bystrica 36056006 člen DR

2. OOCR Nám. SNP 1, Banská Bystrica 42299268 Predseda
predstavenstva

3. DFNsP Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica 37957937 Člen DR

4. FZ SZU Banská Sládkovičova 21, Banská Bystrica 00165361 Člen vedeckej rady

5. UMB Banská Bystrica Národná 12. Banská Bystrica 30232295 člen správnej rady

Z tejto funkcie M-A-M- - NEMÁM príjem, funkčný alebo iný požitok.’ 

(‘Nehodiace sa prečiarknite)

d) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť

P.č. Názov právnickej osoby —■— IČO Funkcia

1.

2.

3.

4.

Z tejto funkcie M-A M - NEMÁM príjem, funkčný alebo iný požitok.’ 

(‘Nehodiace sa prečiarknite)

5. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dávam 
oznámenie a z výkonu funkcii, povolaní a činnosti, ktoré uvádzam v bodoch B/2 až B/4, som 
dosiahla/dosiahol nasledovný príjem:

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára:

b) príjem z výkonu iných funkcii, zamestnaní alebo 
činnosti: štátny orgán, orgán územnej samosprávy 
obchodná spoločnosť zamestnávateľ, právnická osoba 

nevykonávajúca podnikateľskú činnosť:

6. K písomnému oznámeniu predkladám 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 - ‘-N f-E ’ (‘Nehodiace sa prečiarknite)

íPočet príloh



C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela/manželky a neplnoletých
deti, ktoré s nim žijú v domácnosti (čl. 7 ods.1 pism. e) ústavného zákona)

Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela/manželky a neplnoletých detí, ktorí 
s nim žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu: 

1. Majetkové pomery verejného funkcionára

a) Nehnuteľný majetok vrátane vlastníctva bytu a nebytových priestorov
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 nehnuteľnosti, iné stavby.
Majetok, ktorý je v BSM, uvádza celý takýto majetok verejný funkcionár, s poznámkou „(v BSM)".
Nehnuteľný majetok zapísaný v katastri nehnuteľnosti nie je potrebné vpisovať do oznámenia v prípade 
predloženia výpisu z LV k predmetnému majetku (uviesť ako počet príloh).

Počet príloh: V

P.č. Nehnuteľný majetok
(druh matetku, katastrálne územie, čisto parcely, číslo LV) Podiel

1. Byt v bytovom dome, KU BB, 1329/5.6.7,8. 1330/2,1331/6, LV 684, LV 5268 1/1

2. Byt v bytovom dome. KU BB, 1720/4, LV 7710 1/1

3. Garáž. KÚ BB. 1701/11, LV 7798 1/1

4. Zastavané plochy nádvoria. KÚ: BB1332/21, LV 8028 2/24

5. Zastavané plochy a nádvoria, KÚ BB, 1332/54, LV 8029 1/26

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

P.č. Hnuteľný majetok Podiel

1. Osobný automobil Mazda CX7

2.

3.

4.

c) Majetkové práva a iné majetkové hodnoty (ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok 
minimálnej mzdy)

P.č. Majetkové práva a iné majetkové hodnoty Podiel

1.

2.

d) Záväzok, (ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok 
minimálnej mzdy)

P.č. Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie Podiel

1. Úver v 1. Stavebnej sporiteľni a.s.

2.

II. časť
Majetkové pomery manžela/manželky, ktorý/ktorá s verejným funkcionárom žije v domácnosti:

Počet príloh: 1

III. časť
Majetkové pomery neplnoletých deti, ktoré s verejným funkcionárom žijú v domácnosti.

Počet príloh: 0

IV. časť

3
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Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý{á) právnych 
následkov úmyselného, nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

V Banskej Bystrici dňa 283.2019

/

podpis verejného tunKcionára


