Natália Topolčányová, Kuchyňa č. 297, 900 52 Kuchyňa
Komisia OZ na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcionárov obce Rohožník
Školské námestie 406/1
906 38 Rohožník
Vec: Oznámenie funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle čl. 7 zákona č.357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
V zmysle čl. 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") uvádzam nasledovné:
1. podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) zákona: spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára podľa čl. 5 ods. 1 a 2
2. podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) zákona: na základe pracovnej zmluvy so Základnou školou Kuchyňa
vykonávam prácu účtovníčky, okrem tejto činnosti v pracovnom pomere alebo
v štátnozamestnaneckom či služobnom pomere nevykonávam žiadne zamestnanie, nevykonávam ani
žiadnu podnikateľskú činnosť.
3. podľa čl. 7 ods. 1 písm. c) zákona: okrem funkcie kontrolórky obce Rohožník nezastávam žiadnu inú
funkciu.
4. podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) zákona: moje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie
kontrolórky obce a z výkonu iných zamestnaní alebo činností, boli k 31.12.2016 vo výške 21 820,37 € brutto.
5. V prílohe prikladám podľa č. 7 ods. 2 zákona doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov za
predchádzajúci kalendárny rok, a to – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej
činnosti za rok 2016.

6. podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) v spojení s čl. 7 ods. 4 zákona:
a.
v podielovom spoluvlastníctve s mojím manželom Ing. Andrejom Topolčánym, bytom Kuchyňa
č. 297, 900 52 Kuchyňa pri rovnakej veľkosti spoluvlastníckych podielov vlastníme:
Rodinný dom, Kuchyňa č. d. 297, obec Kuchyňa, parc. Č. 588/12 – veľkosť – 119m²
Pozemok, Kuchyňa, obec Kuchyňa, parc. Č. 588/2 - veľkosť - 684 m²
b.
c.
d.

naše maloleté deti Dominik a Matúš Topolčányoví, žijúci s nami v spoločnej domácnosti
nevlastnia žiadny majetok
nevlastníme žiadnu hnuteľnú vec, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy
a ani nie sme vlastníci majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt, ktorých menovitá
hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
spolu s manželom splácame:
- hypotekárny úver, ktorý nám v roku 2007 poskytla Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške
43.152,09,-€ (slovom štyrydsaťtritisíc stopäťdesiatdva eur 09/100) s dobou splatnosti 30 rokov
- úver, ktorý nám v roku 2008 poskytol Štátny fond rozvoja bývania vo výške 36.513 € (slovom
tridsaťšesťtisíc päťstotrinásť eur) s dobou splatnosti 30 rokov

V Rohožníku 29.3.2017
..................................
Natália Topolčányová

