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oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkorĺ ých pomerov verejné ho funkcionára
podľ a ú stavné ho zákona č ,'35712004 Z. z. o ochrane verejné ho záujmu pri rĺ ýkone

funkcií  verejných funkcionárov v znení  neskorš í ch predpisov (ď alej len 
"ú stavný 

zákon')

zarok: ! 0 20

r/  Priujatí sa výkonu

fi verejnejtunkcie \  K30.aprĺ lu 2021

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

Í unkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

ľ : iľ ľ ' MGR.

Priezvisko GREKSA

Rodné č ĺ slo 5906í  1

Meno MARIAN
Titulza
menom

6931

Adresa trvalé ho pobytu

urica BLAGOEVOVA

obec BRATISLAVA-PETRŽALKA

š tát /  sR Č n iný

ter 0905272955

e-mair MGREKSA2g2@GMAI  L.COM

č í slo 10

psČ  85104
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná vereiná funkcia

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods' í  ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplnipií sluš ný orgán) 
* 1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) č len vlády Slovenskej republiky 20

d) vedú ci ú stredné ho orgánu š tátnej správy' Korý nie je

č lenom vlády Slovenskej republiky 20
Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

Í ) predseda Naivyš š ieho sÚdu SlovenskeJ republiky 20

20podpredseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky

g) č len Sú dnej rady Slovenskej republiky 20

h) geneÉ lny pĺ okurátor Slovenskej republiky 20

20š peciálny prokurátor

i) verejný ochnanca práv 20

20

20

komisár pre deti

komisár pre osoby so zdnavotným postihnutĺ m

j) predseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

20

20

k)š tátny tajomnĺ k 20

l) náč elní k Geneĺ álneho š tábu ozbrojených sí l Slovenskej

republiky 20
-1 

pokiaľ  taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-1 
pokiaľ  taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva

(č l.2 ods. í  ú stavné ho ákona)
Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie
(vyplní  prí sluš ný orgán) 

* 1

m) riaditeľ  Slovenskej inÍ ormač nej služ by 20

n) č len Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

o) starosta obce 20

p) primátor mesta 20

q) poslanec mestskóho zastupiteÍ stva 20

20
poslanec zastupiteľ stva mestskej č asti

v Bratislave alebo v Koš iciach

r) predseda vyš š ieho Územné ho celku 20

{  s) poslanec zastupiteľ stva vyš š ieho ú zemné ho celku 04 '12 2017 20

l) rektor veľ ejnej vysokej š koly 20

u) predseda Úradu na ochranu osobných ú dajov 20
pdpredseda Úradu na ochranu osobných ú dajov 20

v) generálny riaditeľ  Rozhlasu a televÍ zie Slovenska 20

20č len Rady Rozhlasu a televĺ zie Slovenska

w) generálny riaditeľ  Sociálnej poisť ovne 20
č len dozomej rady Sociálnej poisť ovne 20

x)š tatutámy orgán alebo č len š tatutámeho orgánu

Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20

20č len dozomej rady Vš eobecnej zdravolnej poisť ovne

y) geneľ álny riaditeÍ  Tlač ovej agentú ry Slovenskej

ľ epubliky

č len spÉ vnej rady Tlač ovej agentú ry Slovenskej

republiky

20

20

ililllll llll! lllllllt t ililll il] il ililt I  I  llil ilt ilt il ilil ll]
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-1 
pokiaľ  taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l' 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie- 
1vyplni piĺ sluš nýoĺ gán) -1

z) č len Rady pre vysielanie a retransmisiu 20
ŕ aditeÍ  Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 20

za) predsď a Úradu pre reguláciu sieť ových odvetví 20

20

20

podpredseda Úradu pre ľ eguláciu sieť ových odvetvĺ

č len Regulač nej rady

zb) predseda Úradu pre reguláciu eleKronických

komunikáciĺ  a pš tových služ ieb

podpredseda Úradu pre reguláciu eleKronických

komunikácií  a poš tových sluŽieb

20

20

20

20

predseda Dopravnóho ú radu

podprď sď a Dopravné ho ú radu

zc) š tatutámy orgán alebo č len š tatutámeho orgánu
právnickej osoby a č len riadiaceho orgánu právnickej

osoby' ktoré ho do funkcie pdamo alebo nepriamo

navrň uje alebo ustanovuje š tát alebo právnická osoba

so stopercentnou majetkovou ú č asť ou š tátu

20

č len kontrolné ho orgánu alebo dozomé ho orgánu
právnickej osoby' Koré ho do funkcie priamo alebo

nepĺ iamo navň uJe alebo ustanovuje š tát alebo
pÉ vniď á osoba so stopercentnou majetkovou

ú č asť ou š tátu

20

Názov právnickej osoby

zd) ĺ iaditeÍ  š tátneho podniku 20

20

20

č 1en dozomej rady š tálneho podniku' ktoré ho

do funkcie ustanovuje š tát

lihidátor (v prĺ pade likvidácie š tátneho podniku)

Názov š tátneho pď niku

ilililllt llilll] t llililililt lilililil il ill lll llllll llll
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I
lnterné  poradové  č í slo verejné ho

Í unkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-ĺ  
pokiaľ  taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

v'ýkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie
(vyplni pŕ ĺ ĺ usny orgán) 

* 1

ze) generálny riaditeľ  Slovenské ho pozemkové ho fondu 20

20

20

námestnĺ k generálneho riaditeľ a Slovenské ho
pozemkové ho fondu

č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu

zÍ ) prezident Finanč nóho riaditeľ stva Slovenskej republiky 20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamä li národa

č len správneJ rady Ústavu pamä ti národa

20

20

zh) generálny riaditeľ  ŽebznÍ c Slovenskej republi$ 20
zi) č len š tatutámeho orgánu Expoŕ no-importnej banky

Slovenskej republiky 20
zj) predseda Úradu pre dohľ ad nad zdravotnou

starosllivosť ou

č len dozomej rady Úradu pre dohľ ad nad zdravotnou
starostlivosť ou

20

20

zk) pĺ edseda Rady pre rozpoč tovú  zď povednosť 20

20č len Rady pre rozpď tovú  zodpovednosť

zl) prezident Policajné ho zboru Slovenskej republĺ ky 20

20viceprezident Policajné ho zboru Slovenskej republĺ ky

zm) riaditeľ  Vojenské ho spravodaJstva 20

1 | ililil !] il] t ilililililil ľ t il ililil il] ]  t il ilil ] il ill
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná vereiná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-ĺ  
pokiaľ  taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

llllillllllllllllllllllllllllll! illlllllllilllllllllllillll 
NRAB3 0-.6

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. í  ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej í unkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie- 
(vyplní  piĺ sluš ný orgán) 

-1

zn) vedú ci Kanceláĺ ie prezidenta Slovenskej republiky 20

20

20

20

20

vedú ci Kancelárie Národnej ĺ ady Slovenskej republiky

vedú ci Kancelárie verejné ho ochrancu práv

vedú ci Kancelárie Sú dnej rady Slovenskej republiky

vedú ci Kancelárie Ústavné ho sú du SlovenskeJ republiky

zo) generálny tajomnÍ k služ obné ho ú radu ú stľ edné ho orgánu

š tálnej správy 20

Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy

zp) verejný funkcionár, KoÚ nie je uvedený v pí smenách a) aŽ zo)'

ak tak uslanovĺ  zákon
20

Názov verejnej funkcie
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

c) Údaje oznámenia

V zmysle č l. 7 ú stavné ho zákona svojí m podpisom osvedč ujem, ž e

1. ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonáva! nasledujú cu funkciu, povoIanie alebo č innost'
označ enú  v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákoň e za nezluč iióľ nĺ  1el. 5 ods.2
a ods. 3 ú stavné ho zákona). Zároveň  uvádzam ú daj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skonč ilo alebo
skonč í . (Vyplniť  Ien pri ujatí  sa qýkonu verejnei funkcie.)

2. ku dň u podania tohto oznámenia spĺ ň am podmienky nezIuč ite!'nosti výkonu funkcie vereiné ho
funkcionára s qýkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podľ a č l. 5 ods. 1 aŽ3 ú stavné ho
zákona, kedŽe

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a č innosti, ktoré  sú  nezluč itel'né  s funkciou verejné ho funkcionára podla
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov

b) nepodnikám; to sa nevzť ahuje na výkon povolania, ktoré  mÔŽe vykonávať  len fi7zická osoba zazákonom
ustanovených podmienok,

c) nĺ e som š tatutárnym orgánom alebo č lenom š tatutárneho orgánu, č lenom riadiaceho, kontrolné ho alebo
dozorné ho orgánu právnickejosoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej č innosti, okrem vaĺ né ho
zhromaŽdenia a č lenskej schôdze.

pretoŽe eš te neuplynulo 30 dnĺ  od vymenovania do veľ ejnej funkcie

Spĺ ň am ( áno nte

pretož e už  nevykonávam verejnú  Í unkciu

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah teito prí lohy, priloä e dalš ĺ  rovnaký l!st ' Tú to skutoč nosť  zohľ adnite v č ĺ slovaní  strán.

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sí dlo:  ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

Spôsob skonč enia

výkonu

Dátum skonč enia

ýkonu 20

I  ll! ilil ilil1 l! il llil ilil illl il] il ililt I  I  ilililililt t ilt t ill
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

3. vykonávam nasledujú ce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzť ahu,
alebo š tátnozamestnaneckom vzť ahu [ č l. 7 ods. í  pĺ sm. b) ú stavné ho zákonat

4. vykonávam nasledujú cu podnikatel'skú  č innost' [ č l. 5 ods. 2 a č l.7 ods. í  pí sm. b) ú stavné ho zákona]

V prĺ pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloä e dalš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohľ adnite v č ĺ slovanÍ  strán'

Zamestnávatel'

Názov

Sĺ dlo:  ulica č í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Som dlhodobo uvoľ nený na výkon

verejnej funkcie podľ a Zákonnĺ ka práce
áno nte

Podnikateľ ský subjekt

ľ ĺ ázov | | | | ,[ ft lAN GREKSA
Sí dlo:  ulica BLAGQEVQVA
obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

Funkcia SPEVAK

eĺ sb {  Q

PsČ  85104

I  llillt ! il! llil llililllllll lillilllllll llil lillllll llllill
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lntemé  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

5.poč asvýkonuvereinejfunkciemámtietofunkcie[ č l.5ods.3a4ač I .7ods.í pí sm.c)ú stavné hozákona]

6. v predchádzajú com kaIendárnom roku som dosiaho! tieto prljmy [ č .7 ods. í  pí sm. d) ú stavné ho zákonat

a) v š tátnom orgáne b) v orgáne ú zemnej samosprávy

Š tátny orgán /  spoloč nosť /  právnická osoba

Názov

c) v orgáne právnickej osoby

vykonávajú cej pď nikateÍ skú  č innosť
d) v orgáne inej právnickej osoby

Sí dlo:  ulica č ĺ slo

obec

š tát

PsČ

sR Č n iný

Dátum ujatia sa
výkonu Í unkcie 20

Funkcia

Funkč né  alebo

iné  poŽitky

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcionára,
za ktorÚ podáVam toto oznámenie

(zdaniteľ ný prí jem v €) 1 í  668,ĺ

b) prí jmy z \ ŕ 'ýkonu iných funkcií , zamestnaní  aIebo
č inností , v ktoých vykonávaní som pokrač oval
aj po ujatí  sa funkcie verejné ho funkcionára

(zdaniteľ ný prí jem v €) I  550

7. V sú lade s č !. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikIadám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí imov fyzických osôb aIebo iný doktad vydávaný na daň ové  ú č eIy
potvľ dzujú cisumu prí jmov' ktoré  som dosiahoIv predchádzajú com kaIendárnom roku.

{  ä no

V prí pade, ž e nepostač uJe rozsah teito prĺ lohy, priloä e dalš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnlte v č ĺ slovanĺ  strán'

I  | ilililt ilil llil llllt llil illI  il] il ililt I  I  illlt ilt ililI  llil il]
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery vereiné ho funkcionára, manž ela/manž elky a neplnoletých detí ' ktoré
s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

í . Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č l. 7 ods.4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh RODINNY DOM SO ZAHRADOU
Kď astrálne DEDINKA PRI  DUNAJI

Č ĺ stolv 270 Vlaslnĺ ckypodiel 100 o/o

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn lv Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto lv Vlastnĺ cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloä e d'alš í  rovnahý list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manŽelď manž elky neplnoleté ho dieť ať a

I ] lilľ ľ ' MGR.

Priezvisko GREKSA

ľ ĺ eno [ | lJ\ | [
Titul za

men0m

Adresa trvalé ho pobytu { Iba ak ide o manž elď manŽelku alebo neplnoleté  dieth)

urica SLNECNA

obec NOVA DEDINKA

š tát ./  sR Č n iný

č ĺ slo | !,

PsČ  90029

lrilililililrililllllt llil ll| ilt illliltI  I  illt ilillt lil lll
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I
lnterné  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionáľ a (vyplní  prÍ sluš ný orgán)

Majetkové  pmery: verejné ho funkcionára manŽelď manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

2. Vlastní ctvo hnuteľ nej veci [ č l. 7 ods.4 pí sm. b) ú stavné ho zákona|

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

molorové ho vozidla

Rok výľ oby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vastnĺ c$ podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

V prĺ pade' ž e nepostač uJe rozsah teJto prí tohy' priIoä e ď alš í  rovnalĺ ý list. Tú to skutoč nost'zohľ adnlte v č í slovaní  strán.

I llllllll llillilt ililt illt illlilt ilt ililt I I ililt ilt ililt t ilt lll
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lntemé  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

3. Vlastní ctvo majetkové ho práva alebo inej maietkovej hodnoty tč l. 7 ods. 4 pí sm. c) ú stavné ho zákona|

Druh

VlastnÍ cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky pdiel

Druh

Vlastní c$ podiel

4. Existencia závä zku [ č l.7 ods.4 pĺ sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh HYPoTEKARNY Úven V MBANK s. A.

ľ j lffi 05 10 2020 Výš kapodielu 100%

Druh

Dátum

vzniku
Výš ka podielu

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prlloä e ď alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnI te v č í slovaní  strán.

I  lilt il] illl lillI il lil llil ilt il ilillt lllll llllffi lilllll
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lntemé  poradové  č Í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

5. Už í vanie nehnutel'nej vecivo vlastní ctve inej fyzickej osoby aIebo inej právnickej osoby
[ č t. 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

6. UŽí vanie hnuteI 'nej veci vo vIastní ctve inei fyzickej osoby aIebo inej právnickej osoby
[ č l. 7 ods.4 pí sm. f) ú stav.né ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo lné  výhody [ č l. 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákonal

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prí pade, Že nepostač uje rozsah teJto prĺ lohy' priloä e d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č í slovaní  strán.

Druh

Katashálne

ú zemie

Č ĺ slo lv

Rok zač atia

uŽí vania

SpÔsob

uŽí vania

I  lilllll lllll lllllllll llil illl il] il l] il I  I ililt ilt ililt t ilt ill
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Prĺ lohy

Vyhlasujem, ž e vš etky ú daje v tomto oznámení  sú  pravdivé .

Dátum )l 04 2 0 2'|

Vlastnoruč ný podpis

ruiesto BpITISLAVA

7-áznamy pľ ĺ s l uš  né ho orgán u Podpis a odtlač ok peč iatky prĺ sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej

peč iatky

Dátum prijatia

oznámenia

20

20
Verejný funkcionár pĺ iloŽil kópiu daň ovóho priznania

alebo potvrdenia o prÍ jme (č l. 7 ods. 2 Ústavné ho zákona)
áno nle

ilrililillt ilil llilt lil ilillilil il| ilI I lllllll lilllll llll
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