
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov podľa ústavného zákona č. 357/200č Z. z. o ochrane 
verejného záujmu za rok 2021  

 

predkladá: Mgr. Iveta Mondeková 

oznámenie za rok 2021 podané dňa: 27.04.2022  

vykonávané funkcie: starostka obce  

Ku dňu podania, oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie 
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa 
čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č.357/2004 Z.z.  

Popri výkone funkcie verejného funkcionára nevykonávam žiadne zamestnanie v 
pracovnom pomere, alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo 
štátnozamestnaneckom vzťahu, podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona 
č.357/2004 Z.z. 

Nevykonávam žiadnu podnikateľskú činnosť, alebo inú samostatnú zárobkovú 
činnosť posúdenú podľa čl. 5 ods. 2, 3 a 4 čl. 7 ods. 1. písm. b), c) ústavného 
zákona č.357/2004 Z. z.  

Príjmy dosiahnuté v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa čl. 7. ods. 1 písm. 
d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.– zdaniteľný (hrubý) príjem z výkonu 
funkcie verejného funkcionára  23440,36€. Nemám paušálne náhrady za rok 
2021 a ani iné príjmy. 

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok, ktorej zvyčajná cena 
presahuje 35-násobok minimálnej mzdy podľa čl. 7. ods. 4 písm. b)ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. Nemám vlastníctvo majetkového práva, alebo inej 
majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej 
mzdy podľa čl. 7. ods. 4 písm. c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Nemám 
žiadne záväzky, ktorých predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote 
presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy podľa čl. 7. ods. 4 písm. d) ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. Neužívam nehnuteľné veci vo vlastníctve inej fyzickej 
osoby alebo inej právnickej osoby podľa čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. Neužívam hnuteľné veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby, alebo 
právnickej osoby, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, 
podľa čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. neprijala som dary, 
alebo iné výhody, ktorých hodnota od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 
presiahne 10-násobok minimálnej mzdy podľa čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z 

 

 


