Číslo záznamu:
149/2022
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Greš
oznámenie za rok:
2021
oznámenie bolo podané:
k 31. marcu 2021
vykonávaná verejná funkcia:
Starosta obce Spišský Štvrtok
príjmy za rok 2020:
43 106,92 € (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.):
Nevykonávam
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
vykonávam nasledovnú samostatnú zárobkovú 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.):
Vykonávam funkciu v štátnom orgáne: Nevykonávam
Vykonávam funkciu v územnej samospráve: Nevykonávam
Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi vyplýva zo
zákona alebo v ktorých má obec majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec: Urbárska spoločnosť. Z tejto
funkcie nemám príjem, funkčný alebo iný pôžitok
Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť: Nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci:
Dom, garáž, záhrada, nádvorie, kat. územie Spišský Štvrtok, č. parcely: 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140, Číslo LV
393, podiel: 7/8
Poľnohospodárska pôda v podielovom spoluvlastníctve, kat. územie Spišský Štvrtok, Dravce, Číslo LV: 1339,
1338, 1337, 1332, 1331, 1330, 1329, 1342, 1340, 480, 41, 194, 1341, 1147, 1372, 1377, 560.
vlastníctvo hnuteľnej veci:
Nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:
Nevlastním
existencia záväzku:
Nemám
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

