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Oznámenie funkcii, zamestnani, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára 
podfa ústavneho zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejneho záujrnu pr i výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskoršich predpisov (d'alej len „Ustavný zákon') 

OBEC VEX* &PUN.' 
SW at za rok: 2 0 20 "alt.  MAR. 2021 e.,e 

Znak horN, Et MP .4,2 

K 30. aprilu 2 0 21 5- Pri ujatí sa výkonu Interné poradove číslo verejného oplat,0e,2/ —00e fq 
verejnej funkcie funkcionára (vypIní prislušný organ) 

Male 

A) Základné úclaje o verejnom funkcionárovi 

Titul za 
menom 

Titul pred 
menom 

Priezvisko 

Rodne čislo 

meno JANA 

BOĎOVA 

665523 6775 

P S C 03845 

čislo 72 

Adresa trvalého pobytu 

ullca 

obec VEX)? ČEPČIN 

štát it SR 

tel 0902113925 

erna STAROSTA@VELKYCEPCIN.SK  

B • 



•  Interne poradove čislo verejneho 
funkcionára (yypIni príslušny organ) 

•  

B) Vykonávaná verejná funkcia 

Verejná funkcia, za kton) sa oznámenie podáva Datum ujatia sa 
(61. 2 ods. 1 ústavneho zakona) výkonu verejnej funkcie 

Predpokladany datum skončenia 
vykonu verejnej funkcie 

(vypIni príslušny organ) *1  

a) prezident Slovenskej republiky 2 0 

b) poslanec Narodnej rady Slovenskej republiky 2 0 

c) den vlady Slovehskej republíky 2 0 

d) yekci ústredneho organ štátnej správy, ktory nie je 
členom vlady Slovenskej republiky 2 0 

Názov Ostredného orgánu štátnej správy 

e) sudca tistavneho súdu Slovenskej republiky 2 0 

f) predseda Najyyššieho súdu Slovenskej republiky 2 0 

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) verejny ochranca práv 2 0 

komisar pre deti 2 0 

komiser pre osoby so zdravotným postihnutím 2 0 

j) predseda Najyyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

podpredseda Najyyššieho kontrolného úradu 

2 0 

Slovenskej republiky 2 0 

k) štátny tajomnik 2 0 

I) náčelnik Generálneho štabu ozbrojených sil Slovenskej 
republiky 2 0 

"1  pokial' taky datum vyplýva z osobitneho právneho predpisu  
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•  Interna poradové číslo verejného 
funkcionára (yypIni prislušny organ) 

•  

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchadzajúcej strany) 

Verejná funkcia, za kton) sa oznámenie podáva 
(čl. 2 ods. 1 ústavnaho zákona) 

Datum ujatia sa 
vykonu verejnej funkcie 

Predpokladaný datum skončenia 
vykonu verejnej funkcie 

(yypini príslušny organ) '1  

m) riaditer Slovenskej informačnej sluZby 2 0 

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 2 0 

i o) starosta obce 02 12 2006 2 0 

p) primator mesta 2 0 

q) poslanec mestskaho zastupiterstva 

poslanec zastupiterstva mestskej časti 

2 0 

v Bratislave alebo v Košiciach 2 0 

r) predseda vyššieho územného celku 2 0 

s) poslanec zastupitel'stva vyššieho Uzemného celku 2 0 

t) rektor verejnej vysokej školy 2 0 

U) predseda tjradu na ochranu osobných Odajoy 2 0 

podpredseda Oradu na ochranu osobnych (idajov 2 0 

v) generalny riaditef Rozhlasu a televízie Slovenska 2 0 

člen Rady Rozhlasu a televizie Slovenska 2 0 

w) generalny riaditel' Sociálnej poistovne 2 0 

člen dozornej rady Sociálnej poistovne 2 0 

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
Všeobecnej zdravotnej poisfovne 2 0 

člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poistovne 2 0 

y) generálny riaditer Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky 2 0 
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky 2 0 

*1  pokier taky datum vyplyva z osobitneho právneho predpisu 
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•  Interne poradove číslo verejneho 
funkcionára (vypini prislušný organ) 

•  

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchácizajOcej strany) 

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Datum ujatia sa 
(61. 2 ods. 1 ústavneho zákona) vykonu verejnej funkcie 

Predpokladany datum skončenia 
vykonu verejnej funkcie 

(yypIni prislušny organ) *I 

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 

riaditel' Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

2 

2 

0 

0 

za) predseda tiradu pre reguláciu siefovych odvetví 

podpredseda ĺiradu pre reguláciu sidovych odvetvi 

člen Regulačnej rady 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronickych 
komunikácíí a poštovych služieb 

podpredseda ĺJradu pre reguláciu elektronickych 
komunikácií a poštových služieb 

predseda Dopravneho bradu 

podpredseda Dopravneho úradu 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

zc) štatutárny organ alebo člen štatutárneho orgánu 
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej 
osoby, ktoreho do funkcie priamo alebo nepriamo 
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnicka osoba 
so stopercentnou majetkovou bčasfou štátu 

člen kontrolného orgánu alebo dozorneho orgánu 
právnickej osoby, ktoreho do funkcie priamo alebo 
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo 
právnicka osoba so stopercentnou majetkovou 
kastou štátu 

Názov pravnickej osoby 

2 

2 

0 

0 

zd) riaditer štátneho podniku 

člen dozornej rady štátneho podniku, ktoreho 
do funkcie ustanovuje 'Mat 

likvidátor (v pripade likvidácie štátneho podniku) 

Názov štátneho podniku 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

pokiar taky datum yyplyva z osobitneho právneho predpisu 

    

                           

II 
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•  Interne poradove čislo verejneho 
funkcionera (yypIni príslušny organ) 

•  

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchadzajtkej strany) 

Verejná funkcia, za ktor6 sa oznámenie podáva Datum ujatia sa 
(61. 2 ods. 1 Ostavneho zákona) výkonu verejnej funkcie 

Predpokladaný datum skončenia 
vykonu verejnej funkcie 

(yypIni prislušný organ) .1  

ze) generálny riaditel' Slovenskeho pozemkoveho fondu 

namestnik generálneho riaditera Slovenskeho 
pozemkoveho fondu 

2 

2 

0 

0 

člen Rady Slovenskeho pozemkoveho fondu 2 0 

zf) prezident Finančneho riaditel'stva Slovenskej republiky 2 0 

zg) predseda správnej rady Ostavu pamäti národa 2 0 

člen správnej rady Ostavu parnati národa 2 0 

zh) generálny riaditel' Železníc Slovenskej republiky 2 0 

zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky 
Slovenskej republiky 2 0 

zj) predseda Oradu pre dohrad nad zdravotnou 
starostlivost ou 2 0 

člen dozornej rady Oradu pre dohrad nad zdravotnou 
starostlivostou 2 0 

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosf 2 0 

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosf 2 0 

zl) prezident Policajneho zboru Slovenskej republiky 2 0 

viceprezident Policajneho zboru Slovenskej republiky 2 0 

zm) riaditer Vojenskeho spravodajstva 2 0 

pokial' taký datum yyplyva z osobitneho právneho predpisu 

II 

         

III 

    

II 

 

II 

 

II 
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•  Interné poradove čislo verejneho 
funkcionara (yypIni prislušny organ) 

•  

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchadzajCicej strany) 

Verejná funkcia, za ktortá sa oznámenie podáva Datum ujatia sa 
(61. 2 ods. 'I ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie 

Predpokladaný datum skončenia 
vykonu verejnej funkcie 

(yypIni prislušny organ) *1  

zn) vedtáci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 2 0 

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 2 0 

vedtki Kancelárie verejneho ochrancu práv 2 0 

vedUci Kancelárie Salnej rady Slovenskej republiky 2 0 

veditci Kancelárie ĺistavneho súdu Slovenskej republiky 2 0 

zo) generálny tajomnik slulobneho úradu ústredneho orgánu 
štátnej správy 2 0 

Názov ústredneho orgánu štátnej správy 

zp) verejny funkcionár, ktorý nie je uvedený v pismenach a) až zo), 
ak tak ustanovi zákon 

2 0 

Názov verejnej funkcie 

*1  pokial' taky datum vyplýva z osobitneho pravneho predpisu 

celkovy 
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Prevnicke alebo fyzicke osoba 

Názov 

Sidlo: ulic,a 

obec 

'Mat SR ČR iny 

Funkcia 

Spôsob skončenia 
výkonu  

číslo 

PSČ  

Datum skončenia 
výkonu 20 

•  Interne poradove čislo verejného 
funkcionára (yypIni príslušny organ) 

•  

C)laje oznámenia 

V zmysle čL 7 ústavneho zákona svojím podpisom osveckujem, že 

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujiku funkciu, povolanie alebo činnost' 
označem) v Ostave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučitenú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 3 tIstavného zákona). Zároveň  uvádzam Odaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo 
skonči. (Vypinit' len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.) 

2. ku dňu podania tohto oznámenia spiňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcii, zamestnani alebo činnosti podl'a čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona, ked'že 

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti ktoré sú nezlučiterné s funkciou verejného funkcionára podia 
listavy Slovenskej republiky a zákonov, 

b) nepodnikám; to sa nevzfahuje na vykon povolania, ktoré mčze vykonávaf 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 vykon podnikaterskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej sch6dze. 

pretože ešte neuplynulo 30 dni od vymenovania do verejnej funkcie 

Spiňam ano nie 

pretole už nevykonávam verejnú funkciu  

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnost' zohl'adnite v čislovani strán. 

    

II 

     

III 
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Zamestnávater 

Názov 

Sidlo: ulica 

obec 

Slat SR ČR iny 

čislo 

PSČ  

Som dlhodobo uvorneny na vykon 
verejnej funkcie podra Zákonnika práce 

áno nie  

Podnikaterský subjekt 

Názov 

Sidlo: uHca 

obec 

štát SR ČR iý 

Funkcia 

čislo 

PSČ  

I Interne poradove čislo verejneho 
funkcionára (vypini prislušny organ) 

• 

3. vykonávam nasledujíice zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu, 
alebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu [čl. 7 ods. I pism. b) ústavného zákona] 

4. vykonávam nasledujiku podnikaterskú činnost' [61. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 pism. b) Cistavného zákona] 

V pripade, le nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnost' zohl'adnite v čislovani strán. 

            

III 

    

II 

     

II 
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Interne poradove čislo verejného 
funkcionára (vypIni prislušny organ) 

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [61. 5 ods. 3 a 4 a al. 7 ods. 1 písm. c) ústavnáho zákom 

a) v Státnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy 

Štátny organ / spoločnost'I právnická osoba 

Názov 

Sidlo: ulica 

obec 

štát SR ČR iny 

C) v orgáne právnickej osoby 
vykonávagicej podnikatersktí činnost d) v orgáne inej právnickej osob! 

čislo 

PSČ  

Datum ujatia sa 
výkonu funkcie 20 

Funkcia 

Funkčne alebo 
ine požitky  

6. v predchádzajtIcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 pism. d) tIstavného zakonz 

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniterný phjem v €) 22406 
za ktorú podávam toto oznámenie 

b) príjmy z výkonu iných fun kcií, zamestnaní alebo (zdaniterný príjem v €) 
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj pa ujatí sa funkcie verejného funkcionára 

7. V súlade s al. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prilohe kbpiu podaného daňového 
priznania k dani z prijmov fyzických osčb alebo iný doklad vydávaný na daňové íičely 
potvrdzujúci sumu prijmov, ktoré som dosiahol v predchádzajtkom kalendárnom roku. 

,/ áno  

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte rovnaký list. Túto skutočnost' zohradnite v čislovani strán. 

                               

II 
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Majetkove pomery: verejneho funkcionára manželaimanželky nepinoleteho diefafa 

Titul prod 
menom Mono JANA 

 

Priezvls B0150VA  

 

Titul za 
menom 

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželaimanželku alebo nepinoleté dieta) 

ulica CISIO  72 

°be` VELKY CEPČ1N Psč  03845 

št at ,/ 

111 Interná poradove čislo verejneho 
funkcionára (vypini prislušny organ) 

D) Majetkove pomery verejneho funkcionára, manželaimanželky a nepinoletych detĺ, ktore 
s nhm žijtá v domácnosti [čl. 7 ods. 1 pism. e) tastavneho zákona] 

I. Vlastnictvo nehnuternei veci NI. 7 ods. 4 pism. a) ústavneho zákonal 

Druh ZASTAVANt PLOCHY A NADVORIA,OST.PLOCHA, ROD.DOM 
Katastra,r VELKY ČEPČ1N územie 

Čislo LV  159 Vlastnicky podiel 1 /1 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV Vlastnicky podiel 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Čislo LV Vlastnicky podiel  

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d'alši rovnaký list. Túto skutodnost zohl'adnite v čislovani strán. 

            

Ill 

    

II 

        

II 
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Druh OSOBNE AUTO 
Tovarenská značka 
motorového vozidla  VOLKSWAGEN GOLF 

Rok vyroby motorového VOL013 2007 Vlastnicky podia' 1/1 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok vyroby motorového vozidla Vlastnicky podiel 

Druh 

Tovarenská značka 
motorového vozidla 

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel 

Druh 

Továrenská značka 
motorového vozidla 

Rok vyroby motorového vozidla Vlastnicky podiel 

Druh 

Tovarenská značka 
motorového vozidla 

Rok vyroby motorového vozidla Vlastnicky podiel  

Interna poradove čislo verejneho 
funkcionára (yypIni príslušny organ) 

Majetkova pomery: verejného funkcionára manžela/manželky nepinoletého dietbfa  

2. Vlastnictvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 pism. b) ústavneho zákona] 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalši rovnaký list. TOW skutočnost' zohl'adnite v čislovani strán. 

            

III 

    

II 

  

II 

 

II 
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•  Interne poradove čislo verejneho 
funkcionára (vypIni prislušny organ) 

•  

Majetkova pomery: verejného funkcionára manžela/manželky nepinoleteho dietafa  

3. Vlastnictvo majetkoveho práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 pism. c) ústavn6ho zákona] 

Druh 

Vlastnicky podiel 

Druh 

Vlastnicky podiel 

Druh 

Vlastnicky podiel 

Druh 

Vlastnicky podiel  

4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 pism. d) ústavného zákona] 

Druh  

Datum 
vzniku Vyška podielu 

Druh 

Datum 
vzniku Vyška podielu  

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d'arái rovnaký list. Tito skutočnost zohl'adnite v čislovani strán. 

                               

II 
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•  Interna poradove čislo verejneho 
funkcionára (vypini prislušny organ) 

•  

Majetkove pomery: verejneho funkcionára manžela/manželky nepinoleteho diefat'a  

5. Uživanie nehnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 pism. e) ústavného zákona] 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Čislo LV 

Rok začatia Spôsob 
uživania uživania  

6. lIživanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 pism. f) ústavného zákona] 

Druh 

Továrenská značka 
motoroveho vozidla 

Rok vyroby motoroveho vozidla  

7. Prijaté dary alebo iné výhody [61. 7 ods. I pism. f) ústavného zákona] 

Popis  

Datum prijatia 

Popis  

Datum prijatia 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte rovnaký list. Túto skutočnost' zohl'adnite v čislovani strain. 

    

II 

    

III 

   

II 

      

III 
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Ziznamy prislušného orginu Podpis a odtlačok pečiatky prislušného orgánu 

Datum poštovej 
pečiatky 

Datum prijatia 
oznamenía 

Verejný funkcionar priložil kipiu daňoveho priznania 
alebo potvrdenia o príjme (61. 7 ods. 2 ústavneho zákona) 

,/ Ana nie 

20 

20 

Vyhlasujem, že v§etky údaje v tomto oznámeni sú pravdive. 
Vlastnoručný podpi 

Datum  16 03 2 0 21 

m'est° VELK* čEPčiN 

Prilohy 

Interné poradové čislo verejneho 
funkcionára (vypIni prislušný organ) 

                   

II 
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š ĘłJ)) OBEC VECri 
OBECWĺ  BRAD VE9:„ 

038 45 

—lčoE ma atr•mt:-/, 
is a oatlačok pečiatk) 

POT39_5v20 

POTVRDENIE 

o zdanitePnych príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a d'alšich ňclajoch podl'a § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon") za zdaňovacie obdobie 

2020 

Peňažné ndaje sa vypiňajú v eurách s presnosfou na eurocenty opRAvNto  
L CDAJE 0 ZAMESTNANCOVI 
Priezvisko 

Bod'ová 
Meno 

Jana 
Rodné č islo (ak daňovnik nemá rodne čislo, 

uvedie sa datum narodenia) 6655236775 

Titul (pred menom) Titul (za priezviskom) 
Adresa trvaliho pobytu 
Ulica Snpisné/orientačné čislo 72 PSČ  03845 
Obec Vellý Čepčín Štát Slovenská republika 
Zamestnanec je daňovnikom s obmedzenou daňovou povinnosfou podl'a zákona 
a prislušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (vyznači sax) 

H. fTDAJE 0 ZDANITEL'NÝCH PRiJMOCH A ĎALSIE CDAJE 

0 1 
thrn vyplatených zdanitePnych prijmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), okrem prijmo, 
z ktot5fch sa daň  vyberá zrážkou podl'a § 43 zákona 

22406.35 

0 1 a 

z 
toho 

nhrn prijmov plynncich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0.00 

fihrn prijmov plynncich zo zdrojov v zahraniči, pri ktorých sa postupuje podl'a § 45 zákona 0.00 Olb 

zdaniterné prijmy posIcytnuté formou produktov vlastnej v-ýroby 0.00 0 1 c 

zdaniterné prijmy vyplatené v jnni pri priležitosti obdobia letných dovoleniek 2) 0.00 Old 

zdaniterné prijmy vyplatené v decembri pri priležitosti vianočných sviatkov 3) 0.00 Ole 

02 Poistné a príspevky celkom (r. 02a + r. 02b + r.02c) 2989.63 

02a z toho 
nhrn 

poistného 

na sociálne poistenie (zabezpečenie) 2093.40 

na zdravotné poistenie 896.23 02b 
na sociálne, zdravotné poistenie, ktoré sa viaže k príjmom uvedeným na r. Olb 0.00 02c 

03 Čiastkový zaklad dane (r. 01 - r. 02) 19416.72 

04 Úhm preddavkov na daii zrazených podl'a § 35 zákona (bez uplatnenia daňového bonusu) 2850.47 

05 Uhrn prijmov oslobodených od dane podl'a § 5 ods. 7 pism. k) zákona (max. 200 E) 0.00 

06 Uhrn prijmov oslobodených od dane podl'a § 5 ods. 7 pfsm. I) zákona (max. 2000 E) 0.00 

07 Suma peňažného pinenia oslobodená od dane podl'a § 5 ods. 7 pism. n) zákona (max. 500 E) 0.00 

08 Suma peňažného pinenia oslobodená od dane podl'a § 5 ods. 7 pism. o) zákona (max. 500 E) 0.00 

09 Uhrn prispevkov na rekreáciu oslobodených od dane podl'a § 5 ods.7 pism.b) zákona 0.00 

09a - z toho príspevok na rekreáciu za predchádzajnci kalendárny rok 0.00 

10 Uhrn prispevkov na športovn činnosf diefafa oslobodených od dane podl'a §5 ods.7 pism.b)zákona 0.00 

11 Suma nezdanitel'nej časti zálladu dane na daňovnika podl'a § 11 ods. 2 pism. a) zákona 4414.20 

12 Suma zamestnávaterom zrazených prispevkov na dopInkové dóchodkové sporenie 180.00 

13 Znčtovand a vyplatené za mesiace (uvedie sa čiselné označenie mesiacov) 1-12 

14 Doba trvania zamestnania k 30. aprilu: .... mesiacov, k 31. októbru: .... mesiacov. Priemerný mesačný 
zárobok (funkčný plat) zamestnanca potrebný na nčely oslobodenia sumy uvedenej na r. 08   E. 

1:Jdaje o priznanom a vyplatenom daňovom lbonuse podl'a § 33 zákona 

15 

Meno a priezvisko diefafa Rodné čislo Kal. mesiace Suma 

SPOLU: 0.00 

HL (JDAJE 0 ZAMESTNAVATELDVI 

Priezvisko a meno, ak ide o fyzickn osobu; obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickn osobu; Die: 

Obec Verký Čepčin /2020607380 

Adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickn osobu; sidlo, ak ide o právnickn osobu: 
12, Verký Čepčin, 038 45 

V Verký &OM Dňa: 31.01.2021 
— 

Vypracoval: /f. "° i1 Telefónne čislo: 

Vyznači sa križikom, ak zamestnávater vystavuje opravne potvrdenie podra 540 ods. 7 zákona. 

2) § 118 ods. 4 pism. a) Zákonnika price, 20 ods. 1 pism. zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeiovani niektorých zamestnancov pri výkone price VO CRT. 

ziujme a o zmene a dopineni niektorých zálconov, 5142 ods. 1 pism. g) zákona 6. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopineni niektorých zikonm 

3) 118 ods. 4 pism. b) Zitkonnika prace. 20 ods I pism g) Lamm 553/2003 Z. z., 5142 ods, 1 pism. h) zákona 6. 55/2017 Z. z. 
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