
Titul, meno a priezvisko:  Zoltán Beke 

Oznámenie za rok:  2019 

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, 

člen, podpredseda komisie MZ 

 

Príjmy za rok 2019 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva oznámenie:  1190,00€ 

 

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

Ústavného zákona) :  

k.ú. Rožňava,  LV č. 4165 byt v podiele 1/1 
k.ú. Terasa, LV č. 14210 byt a nebytové priestory, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1 
k.ú. Rožňava, LV č. 385 zastavaná plocha a nádvorie v podiele, rodinný dom a garáž 1/1 
k.ú. Rožňava, LV č. 278 zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, rodinný dom, rozostavaná 
stavba a garáž v podiele 1/1 
k.ú. Rožňava, LV č. 385 zastavaná plocha v podiele 1/2 
k.ú. Jablonov nad Turňou, LV č.  1043 záhrada, v podiele 1/1 
                                               LV č. 314 záhrada, v podiele 948/5760 
        LV č. 184 v neurčitom podiele, neidentické 
        LV č.308 ovocný sad v podiele 4/16 
                                                LV č. 309 orná pôda  v podiele 2/8 
                                                LV č. 310 orná pôda v podiele 2/16 
        LV č. 311 orná pôda, TTP, lesný pozemok  v podiele 2/16 
        LV č. 1123 združený pozemok, lesný pozemok v podiele 1/8 
        LV č. 312 vinica v podiele 2/8 
                                               LV  č. 313 vinica v podiele 2/40 
       LV č. 315 vinica v podiele 2/8 
       LV č. 316 vinica v podiele 2/72 
           LV č. 317 vinica v podiele 2/8 
       LV č. 318 vinica v podiele 26/160 
       LV č. 319 vinica v podiele 2/16 
       LV č. 320 TTP, vinica  v podiele 2/8 
       LV č. 321 ovocný sad v podiele 2/16 
       LV č. 322 TTP v podiele  2/8 
       LV č. 323 záhrada v podiele 2/8 
       LV č. 324 vinica v podiele 2/8 
   LV č. 325 orná pôda, TTP, lesný pozemok v podiele neurčitom 
   LV č. 1438 ostatná plocha v podiele neurčitom 



k.ú. Hrhov, LV č. 2477 orná pôda, TTP, ostatná plocha v podiele 6/3864 
        LV č. 2960 TTP , lesný pozemok v podiele 6/48 
        LV č. 2988 TTP, v podiele 6/3864 
k.ú. Hrušov, LV č. 447 zastavaná plocha a nádvorie, rod. dom v podiele ¼ 
                      LV č. 28, TTP v podiele 196/603648 
        LV č. 92, lesný pozemok v podiele 13/2952 
        LV č. 151, lesný pozemok v podiele 8/198 
        LV č. 160, lesný pozemok, orná pôda, TTP  v podiele 14/12672 
        LV č. 258, lesný pozemok, TTP v podiele 1413/342144 
        LV č. 259, lesný pozemok, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1512/497976 
        LV č. 315, lesný pozemok v podiele 1/297 
        LV č. 592, orná pôda, TTP v podiele 3/24 
        LV č. 717, lesný pozemok v podiele 7/3168 
        LV č. 857, vinica v podiele ¾ 
        LV č. 897, TTP v podiele 1/3 
        LV č. 957 TTP, orná pôda v podiele 3/24 
                     LV č. 958, orná pôda, TTP v podiele 3/24 
                     LV č. 1024, lesný pozemok  v podiele 5/6272 
        LV č. 1041, lesný pozemok, ostatná plocha v podiele 5/6272 
        LV č. 1366, TTP, v podiele 5/6272 
        LV č. 1367 orná pôda, TTP v podiele 1512/497976 
        LV č. 1369 TTP v podiele 5/6272 
 

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 2019 na 

webovom sídle mesta: 

 

 

.................................................................................. 

Dátum a podpis 

 

 

Poslanec do dnešného dňa nepredložil ani v náhradnom termíne opravu podaného 

oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2019 , poslanec do dňa 

zverejnenia nedal súhlas, zverejnenie sa vykonáva v súlade s uznesením MZ v Rožňave  

 


