
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Formulár vypĺňajte čitateľne paličkovým písmom, tmavomodrým alebo čiernym prepisovacim perom podľa vzoru. Text nesmie presahovať predtlačený
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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podfa 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: 2 O 21

Pri ujatí sa výkonu
verejnej funkcie / K 30. aprílu 2 O 22 Interné poradové číslo verejného

funkcionára (vyplní príslušný orgán)

A) Záklaann údaje o verejnnm fuunkionnrooi
Titul pred
menom Meno ĽUDMILA

Priezvisko GOLDBERGEROVÁ Titul za
menom

Rodné číslo

Adresa trvalého pooytu

BRESTOVÁ

o* HAMULIAKOVO

číslo 362/19

PSČ 90043

e-mail STAROSTA@OBECHAMULIAKOVO.SK

lffllWlllIllňllMHHIM NRAB3.0_01 strana 1 celkový
počet strán

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



   

 

Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávanáverejná funkcia

*1 pokiaf taký tôtum vyplýva z osotatn^o právneho predpisu

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

Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie

(vyplm prísuny orgán) *1

a) prezident Slovenskej republiky 2 0

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2 0

c) člen vlády Slovenskej republiky 2 0

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je 
členom vlády Slovenskej republiky z 0

iázov ústredného orgánu štátnej správy

e) sudca Ústavného síidu ďovenskej republiky 2 0

f) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 0
f :1

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 0

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky 2 0

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 2 0

špeciálny prokurátor 2 0

i) verejný ochranca práv 2 0

komisár pre deti 2 0

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky z o
podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky z 0

k) štátny tajomník 2 0

I) náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej 
republiky 2 0

iRAB3.0_02 sfrana ? celkový 
počet strán



   

 

 

 

 

Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

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

Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie

(vyplní pnshšný orgán) 41

m) riaditer Slovenskej informačnej služby 2 0

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 2 0

/ o) starosta obce 05 12 2018 2 0 22
p) primátor mesta 2 0

q) poslanec mestského zastupiteľstva 2 0
poslanec zastupiteľstva mestskej časti 
v Bratislave alebo v Košiciach 2 0

r) predseda vyššieho územného celku 2 0

s) poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku 2 0

t) rektor verejnej vysokej školy 2 0

u) predseda Úradu na ocfiranu osobných údajov 2 0
podpredseda Úradu na ochranu osolených údajov 2 0

v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 2 0
člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 2 0

w) generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 2 0
člen dozornej rady Sociálnej poisťovne 2 0

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 0
člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 0

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky

člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky

*1 pok|aľ taký dátum vyplýva z osoMn^o pravneho predp|su

■liiiiiniiiiiiiiiinn Stana 3 celkový
počet strán



 

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

■ Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

■

Názov štátneho podniku

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

Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) *1

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 2 0

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 2 0

za) predseda Úradu pre regutádu steťových odveM 2 0
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi 2 0

člen Regulačnej rady 2 0

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb 2 0
podpre^eda Ĺlraiju pre regdádu etektromckých 
komunikácii a poštových služieb 2 0

predseda Dopravného úradu 2 0

podpredseda Dopravného úradu 2 0

zc) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej 
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo 
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba 
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

2 0

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu 
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo 
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo 
právnická osoba so stopercentnou majetkovou 
účasťou štátu

2 0

Názov právnickej osoby

zd) riaditeľ štátneho podniku 2 0
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého 
do funkcie ustanovuje štát 2 0

likvidátoir (v prípade likvidácie štátneho podniku) 2 0

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

|| |]||H|||I i Í llllUllllll |||| NRAB3- 4 Ž*, 18



   

 

 

 

 

 

Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) VkOnáVenáV eeeejáV UnáOcin (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

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

Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušoý orgán) 41

ze) generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu 2 0
námestník generálneho riaditeľa Slovenského 
pozemkového fondu 2 0
člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 0

zf) prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 2 0

zg) predseda správnej rady Ústevu pamäti národa 2 0
čleo správnej rady IJsrávu pamäB národa 2 0

zh) geoeráhjr riaditeľ Žetezofc Sfovenskej republiky 2 0
zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importoej banky 

Slovenskej republiky 2 0
zj) prebeda Úradu pre dotiľad oad zdravotaou 

starostlivosťou 2 0
čleo dozornej rady Úradu pre doltľad oad zrtravotnou 
starostlivosťou 2 0

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 0
člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 0

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 0
viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 0

zm) riaditeľ Vojenského spravodajstva 2 0

NRAB3.0_05 strana 5 celkový
počet strán



   

 

 

Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 
(čí. 2 ods. 1 ústavného zákona)

Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie

(vyplní firís^šný orgán) *1

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 2 0

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 2 0

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv 2 0

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 2 0
vedúci Kancetárie Ústavného sijdu Stovenskej republiky 2 0

zo) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu 
štátnej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

2 0

zp) verejný funkcionár, ktorý nie je uvedený v písmenách a) až zo), 
ak tak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcie

2 0

NRAB3.0_06 — 6 JÄ. 18



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní pr.slušný orgán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím 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 nezlučiteľnú (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 ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sídlo: ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

Funkcia

Spôsob skončenia
výkonu

Dátum skončenia q *
výtonu Z U

2. ku dňu úpctania tolito únnCmenia spĺňam úpomienny nnzluUiterncntivVýonu fuuncCe verejechh 
funkcionára s výkonom iných funkcii, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa 
Ústavy Slovenskej repu^fcy a zátonov,

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

c) 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.

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie

Spíňam / áno nie

pretože už nevykonávam verejnú funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Tdto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.

NRAB3.0_07 strana 7 celkový
p^č^et strán



 

Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

3. vekonávem nánleeujncczameetnánie v prancneám pomerealejo ondoOnám prancneám veťanu, 
nlebn štVtáoanmestánáecOnm eaťnhn [čl. 7 oUs. 1 písm. d) Cstnakého aVOoán]

Zamestnávateľ

Názov

Sídlo: ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

Som dlhodobo uvoľnený na výkon áno nie
verejnej funkcie podľa Zákonníka práce

4. vekonáVem násleeujncc poOuikoteľsSO činánoS[čl. 5 oOUt2 a čl.7 oOUil písm. bbúctaveáhh zťVoná]

Podnikateľský subjekt

Názov

Šidlo: ulica čislo

obec

štát SR ČR ioý

Funkcia

PSČ

y peípnUe, že keoostvčnje eoasnh tejto prílohy, priložte ďnlší eoekvOý list. Túto s0ntočkosť aohľnUáite e 1(110^^' steVá.

NRAB3.0_08 steakv 8 celkový
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

číslo

PSČ

5. poôaa vvkonu vvrejnnjfunnkie mám tieto funkcie [čl. 5 oOs.3 a 4 a čl.7 oOs.1 písm.c)ústavvnho zááonn]

a) v štóto™ orgáne b) v orgáne úzernq sarnosprävy c)vyoognávejúcej SikatÄú činnosť d) v or9áne inej právnickej osoby

Štátny orgán / spoločnosť / isrávmcká osoba

Názov

Šidlo: ulica

obec

štát SR ČR toý

Dátum ujatia sa
výkonu fúnkcie

Funkcia

Funkčné alebo
iné požitky

2 0

6. v predchádzajúcom kalenSárnom roku tom dotiahol tieto príjmy [l. 7 oSt. 1 pítm. S) ústavného zákona]

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

(zdaniteľný príjem v €) 37439

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo 
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

(zdaniteľný príjem v €)

7. V túlaSe t ll. 7 oSt. 2 ústavného zákona priklaSám v prílohe kópiu poSaného Saňového 
priznania k Saní z príjmov fyzických otôb alebo iný SoklaS vySávaný na Saňové úlely 
potv^^úc tumu príjmov, ktoré tom Sotiahol v oreScháSzajúcom OvlenSáeuom roku.

/ áno

■Illlllllllllll NRAB3.0_09 strana 9
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

D) Majetyové verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejného funkcionára / manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

Titul pred iKip 
menom IINVJ. Meno ROMAN
priezvisko GOLDBERGER Titul za 

menom

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa)

ulica BRESTOVÁ číslo 362/19

obec HAMULIAKOVO psč 90043
štát / SR ČR iný

1. Vlaatnícivvnnnnnterncjveni[čl. 7 písm.ajúútavenéo zZkynnj

RODINNÝ DOM + ORNÁ PÔDA

HAMULIAKOVO
Číslo LV 977 Vlastnícky podiel 1/2

o* STAVEBNÝ POZEMOK 

““ HAMULIAKOVO
Číslo LV 977 Vlastnícky podiel Í/2

Druh

Katastrálne 
územie

Číslo LV Vlastnícky podiel

IIMIHWllllII NRAB3.0_10 stena *| 9

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní ptrkc.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára / manžela/maoželky neplnoletého dieťaťa

2. Vlantltíctvahháteľsájveei[čl. 7 o0Us4 písm.b)úctavekho zaVooá]

Druh OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
Továrenská značka 
motorového vozidla VW PASSAT
Rok výroby motorového vozidla 2015 Vlastnícky podiel 1/2

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

V prípnUe, že kepostnčnje eoasnh tejto prílohy, priložte ďnlší eoekvOý list Túto sOntočáosť aohľnUrnte e čísloená' strVá.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funlrdon^a / manže^manteky neplnoletého dieťaťa

3. VlaatnícCoomá]ntkooOhopoávoalebbi nujmá]ntkoovj KoosuovíčI. 7 oos.4 písm.c)úútavnnhozááoon]

Druh DLHOPISY
Vlastnícky podiel 100%

Druh AKCIE A CENNÉ PAPIERE
Vlastnícky podiel 100%

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

4. EEisteeniazávozZu [čl. 7 oos.4 póst^. d) Pútavonho zákonn]

Druh

Dátum 
vzniku Výška podielu

Druh

Dátum 
vzniku Výška podielu

NRAB3.0_12 t^na 16 jStrén 18

V prípaSe, že nepottaluje roztah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký litt. Túto tkutolnott’ zohľaSnite v lítlovaní ^3^



 

 

  

 

 

Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: / verejného funkcionára / manžela/maoželky neplnoletého dieťaťa

5. Užívanienkeháteľsájveeiva vlansníctve inejfykickkjoosnoaleeo i náŕ prevaickkj oosOy 
[čl. 7 oUs. 4 písm. e) Cstnaáého aVkoán]

Druh

Katastrálne 
územie

Číslo LV

Rok začatia 
užívania

Spôsob 
užívania

6. Užívanie hnujne’nej vect vo vll^í^tl^í'^tn^<j i osoby atebo i nee právnickej osoby
[čl. 7 oUs. 4 písm. f) Cstnaáého zV^íi]

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

7. P^ijntéduty a^eo i náváhonotčL 7 oOUsl pŕsm. ffúctaveáho zaVkná]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prípnUe, že áeposnvčnje roasnh tejto prílohy, priložte ďnlš' rneánkh list. TCtn skntočkosť ťohľvUáine e č'sloenm strVá.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Prílohy

KÓPIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2021

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Vlastnoručný podpis

Dátum 01 03 2 0 22

Mesto HAMULIAKOVO

Záznamy príslušného orgánu Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

Dátum poštovej 
pečiatky

Dátum prijatia 
oznámenia

2 0

2 0
Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania 
alebo potvrdenia o príjme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona)

nie

0 2 -03- 20

/TJ
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