
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“) 

(Zverejnenie informácií z Oznámenia pod ľa čl. 7 ods. 8 a nasl.  ústavného zákona) 
 

Oznámenie za rok 2021 

Titul, meno a priezvisko PhDr. David Ivanovič, PhD. 

 
Verejná funkcia 

starosta obce 

Dátum doručenia oznámenia 31.3.2022 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti 
výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, 
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona 

 
 áno 

Vykonáva nasledujúce zamestnanie v pracovnom 
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo 
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona) 

• Obec Naháč, Naháč 84, SR 
Uvoľnenie na výkon verejnej funkcie: áno 

• Obec Horné Dubové, Horné Dubové 97, SR 
Uvoľnenie na výkon verejnej funkcie: nie 
 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 a 
čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 

 

  

 

 
Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 5 ods. 3 
a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c)  ústavného zákona) 

• Člen Rady kvality 
Filozofická fakulta UCM Trnava 
Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 01, SR 
Dátum ujatia sa funkcie: 01.07.2021 
Funkčné alebo iné pôžitky: licenčná zmluva 
 
• Člen Rady študijného programu 
Fakulta sociálnych vied UCM Trnava 
Bučianska 4/A, Trnava 917 01, SR 
Dátum ujatia sa funkcie: 27.09.2021 
Funkčné alebo iné pôžitky: žiadne 
 
• Posudzovateľ 
Slov. akreditačná agentúra pre VŠ 
Nám. Slobody 6943/11 Bratislava 811 06, SR 
Dátum ujatia sa funkcie: 16.12.2021 
Funkčné alebo iné pôžitky: žiadne 
 
   

 
 

Príjmy 
za rok 
2020 

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú 
sa podáva toto oznámenie (zdaniteľný príjem v €) 

 
24 033,24 

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, 
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračoval 
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára 
(zdaniteľný príjem v €) 

      
   5 890 

 

Priložená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických 
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci 
sumu dosiahnutých príjmov (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona) 

 

   áno 

Majetkové pomery ( čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 ústavného zákona ) 



 
 
 
 
 
 

 
Vlastníctvo nehnuteľnej veci (čl. 7 ods. 4 písm. a) 
ústavného zákona) 

 
• Byt, k.ú. Trnava, LV: 8738, vl. podiel: 100% 
• Zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Trnava, LV: 

9931, vl. podiel: 3523/95041  
• Spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo byt. 

domu, k.ú. Trnava, LV: 8738, vl. podiel: 
3523/95041 

Vlastníctvo hnuteľnej veci (čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného 
zákona) 
 

Motorové vozidlo Peugeot 2008, r.v. 2018,  

vl. podiel: 100% 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty 
čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona) 

 
Peňažné prostriedky na účtoch, sporenia, poistenia 
vl. podiel: 100% 

Existencia záväzku (čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona)  
  

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej 
fyzickej osoby (čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona) 
 

 
 Dom a priľahlé plochy v k.ú. Naháč 

Prijaté dary alebo iné výhody (čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného 
zákona) 

 


