
Roland Georgiev

poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Dargovských hrdinov od 

4.12.2018

24.4.2020

áno

Claude s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice 

Roland Georgiev - Potraviny, Tokajícka 16, 040 22 Košice, SZČO

WGS Holding a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice, člen dozornej rady, funkčné 

alebo iné požitky: zatiaľ žiadne                                                                                                                

Wagon Slovakia Košice a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice, člen dozornej rady, 

funkčné alebo iné požitky: žiadne         

a) z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa podáva toto oznámenie 1.726 eur

b) z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní 

verejný funkcionár pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára
2.423 eur

áno

nemá

Osobný automobil Mercedes B, rok výroby: 2017, vlastnícky podiel: 100

nemá

nemá

neužíva

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

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje

35-násobok minimálnej mzdy

Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota 

presahuje 35-násobok minimálnej mzdy

Existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote 

presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy

Užívanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 

právnickej osoby, ak hodnota užívania veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju 

užíva viac ako jeden kalendárny mesiac

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 “)

Oznámenie za rok 2019

Titul, meno a priezvisko

Verejná funkcia

Dátum doručenia oznámenia

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 )

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

Vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 

ústavného zákona

Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona )

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 

5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona )

Funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických 

osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb (čl. 7 

ods. 1 písm. c) ústavného zákona )

Príjmy za 

rok 2019


