Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)
za rok 2020

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul, meno a priezvisko: Ing. Štefan Marczibányi

B) Vykonávaná verejná funkcia

- poslanec Mestského zastupiteľstva Galanta

C) Údaje oznámenia
V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčil, že
1. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3
ústavného zákona.
2. vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]
Zamestnávateľ: PROACT GROUP s.r.o., kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta
Dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
3. vykonáva nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného
zákona
Podnikateľský subjekt: nevykonáva
4. počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného
zákona
Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba: Galandia, spol. s r.o., Kpt. Nálepku č. č. 2373/42,
924 01 Galanta,
Dátum ujatia sa výkonu funkcie: 22. 02. 2019
Funkcia: člen dozornej rady
Funkčné alebo iné požitky: neuvádza
5.

v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 písm. d) ústavného
zákona]
a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniteľný príjem v €) 2 559,50 €

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo (zdaniteľný príjem v €) činností, v ktorých
vykonávaní pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára 44 486,64 €
6. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladá v prílohe kópiu podaného daňového priznania
k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu
príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Áno

D) Majetkové pomery verejného funkcionára [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného
zákona]
1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]
Druh: Byt
Katastrálne územie: Galanta
Číslo LV: 3825
Vlastnícky podiel: 1/1
Druh: Byt
Katastrálne územie: Galanta
Číslo LV: 3840
Vlastnícky podiel: 1/1
2. Vlastníctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona
Osobné motorové vozidlo, OPEL MOKKA, 2015, 1/1
3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného
zákona]
Neuvádza
4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]
Neuvádza
5. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby [čl. 7
ods. 4 písm. e) ústavného zákona]
Neuvádza
6. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby [čl. 7 ods.
4 písm. f) ústavného zákona]
Neuvádza
7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona]
Neuvádza

