
Titul, meno a priezvisko:  Pavol Burdiga 

Oznámenie za rok:  2020 

Verejná funkcia:   poslanec MZ 

Ku dňu podania oznámenie spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.  

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: áno/ nie 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné  zamestnanie v pracovnom pomere 

alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere ( čl.7 ods. 1 písm. b) 

Ústavného zákona: vykonáva - nevykonáva 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie ( čl. 7 ods. 1 písm. c) Ústavného zákona: poslanec MZ, 

predseda komisie MZ 

Príjmy za rok 2020 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva oznámenie: 628,50€ 

Vlastníctvo nehnuteľností vrátane bytu a nebytového priestoru ( čl. 7 ods. 1 písm. e) ods. 4 písm. a) 

Ústavného zákona) :  

k.ú. Rožňava, LV č.598 rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, záhrady v podiele 1/3 a 2/3 v BSM 
k.ú. Rudná, LV č. 588, trvalý trávny porast, orná pôda v podiele 1/8 
                     LV č. 910 orná pôda v podiele 1/144 
                     LV č. 569 orná pôda v podiele 1/144 
                     LV č. 571 trvalý trávny porast v podiele 1/144 
        LV č. 907 orná pôda v podiele 27/1080 
        LV č. 568 orná pôda v podiele 3/72 
        LV č. 652 orná pôda v podiele 2/144 
        LV č. 460 orná pôda v podiele 3/144 
                     LV č. 653 trvalý trávny porast v podiele 2/144 
        LV č. 162 orná pôda a trvalý trávny porast v podiele 27/1080 
                     LV č. 582 orná pôda v podiele 1/144 
        LV č. 581 orná pôda a trvalý trávny porast v podiele 1/144 
        LV č. 574 orná pôda v podiele 45/2160 
                     LV č. 909 orná pôda v podiele 3/72 
        LV č. 163 orná pôda a trvalý trávny porast v podiele 3/72 
                   
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje  35  –  násobok  minimálnej  mzdy  (  čl. 7 

ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) Ústavného zákona) :  nemá 

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 

35 – násobok minimálnej mzdy ( čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) Ústavného zákona):  nemá 

Svojím podpisom dávam/ nedávam  súhlas k zverejneniu môjho majetkového priznania za rok 2020 na 

webovom sídle mesta: 

 

23.09.2021  Pavol Burdiga, v.r. 

Dátum a podpis 

 


