
*pracovný pomer ukončený 17.7.2022 
** predaný v 2022 

 

Oznámenie verejného funkcionára  
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov 
 
titul, meno, priezvisko:  
Ing. IGOR KOŠÍK 
oznámenie za rok:  
2021 
oznámenie bolo podané:  
pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie 
vykonávaná verejná funkcia:  
starosta obce  
príjmy za rok 2021:  
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné) 
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 
iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.:  
áno 
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 
vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 
z.):  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina* 
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 
z. č. 357/2004 Z. z.):  
nevykonávam 
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 
č. 357/2004 Z. z.):  
Predseda občianskeho združenia.  
Prvý žilinský petangový klub, Gaštanová 3077/23, 010 07 Žilina 
Funkčné alebo iné pôžitky: žiadne 
vlastníctvo nehnuteľnej veci:  
RODINNÝ DOM; kat. územie BOROVÁ; číslo LV: 28; podiel: BSM 
3x ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BOROVÁ, číslo LV 28; podiel 
BSM 
ZÁHRADA; kat. územie BOROVÁ; číslo LV: 28; podiel: BSM 
2x ZÁHRADA; kat. územie KOŠOLNÁ; číslo LV: 1135; podiel: BSM 
BYT; kat. územie ŽILINA; číslo LV 5998; podiel BSM** 
vlastníctvo hnuteľnej veci:  
OSOBNÝ AUTOMOBIL HYUNDAI TUCSON, rok výroby 2016, podiel: 1/1 
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: BSM 
existencia záväzku:  
neexistuje 
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  
neužívam 
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby:  
neužívam 
prijaté dary alebo iné výhody:  
žiadne 
 

  


