
Titul, meno a priezvisko:  Ing. Karol Kováč 

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, 

predseda komisie MZ 

Príjmy za rok 2019 z výkonu verejnej funkcie, za ktorú podáva oznámenie:  1087,00€ 

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

Ústavného zákona) :  

k.ú. Nadabula, LV č. 175, záhrada, TTP, orná pôda v podiele 1/2 
k.ú. Gemerská Panica, LV č. 953 orná pôda v podiele 1/1 
k.ú. Gemerská Panica , LV č. 901 TTP v podiele 8212/253264 
k.ú. Gemerská Panica, LV č. 598 orná pôda v podiele 1/1 
k.ú. Gemerská Panica, LV č. 329 lesné pozemky v podiele  8212/253264 
k.ú. Vidová, LV č. 728 ostatná plocha v podiele 10/19008 a 1/864 
                      LV č. 729 ostatná plocha v podiele 10/19008 a 1/864 
                      LV č. 597 orná pôda v podiele ½ 
                      LV č. 587 orná pôda v podiele 1/1056 
                      LV č. 545 lesný pozemok v podiele 10/19008 a 1/864 
                      LV č. 506 orná pôda v podiele 1/1936 a 1/176 
         LV č. 505, orná pôda v podiele 1/528  
         LV č. 482 orná pôda v podiele 1/66 
         LV č. 477 lesný pozemok v podiele 10/19008 a 1/864 
         LV č. 432 orná pôda v podiele 1/22  
k.ú. Rimavská Sobota LV č. 971  orná pôda, trvalý trávny porast v podiele 1/1 
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 dal súhlas smskou dňa 30.9.2020 

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  


