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Príloha 2 – Oznámenia verejného funkcionára Vladimíra Jánoša za roky 2005 až 2014 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2005 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

1410 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2005 

oznámenie bolo podané:  

pri ujatí sa funkcie 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2005:  

0 Sk (z výkonu verejnej funkcie), 651084 Sk (iné) 

nezlučiteľné funkcie v čase nástupu do funkcie:  

ČLEN PREDSTAVENSTVA 

(PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO A.S.) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO A.S. 

Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

RIADITEĽ 

(PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO A.S.) 

požitky: SLUŽOBNÉ AUTO, TELEFÓN 

nehnuteľný majetok:  

BYT 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

nemám 

 

*** 
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Oznámenie verejného funkcionára za rok 2006 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

2251 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2006 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2006:  

311400 Sk (z výkonu verejnej funkcie), 887806 Sk (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

2-IZBOVÝ BYT V BYT. DOME 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

nemám 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2007 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

2664 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  
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JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2007 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2007:  

686232 Sk (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

2-IZBOVÝ BYT V BYTOVOM DOME 

3-IZBOVÝ BYT V BYTOVOM DOME 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

nemám 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2008 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

3371 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2008 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 
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príjmy za rok 2008:  

726000 Sk (z výkonu verejnej funkcie), 0 Sk (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

BYT V BYTOVOM DOME 

BYT V BYTOVOM DOME 

GARÁŽ 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2009 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

3851 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2009 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2009:  

24108 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 
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vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

BYT V BYTOVOM DOME 

BYT V BYTOVOM DOME 

GARÁŽ 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

OSOBNÉ CENNOSTI 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2010 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

4752 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2010 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2010:  

23400 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 
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vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

BYT V BYTOVOM DOME 

BYT V BYTOVOM DOME 

GARÁŽ 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

OSOBNÉ CENNOSTI 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE 

PODIEL V S.R.O. 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2011 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

5292 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2011 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2011:  

24528 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 
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počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

BYT V BYTOVOM DOME 

GARÁŽ 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

OSOBNÉ CENNOSTI 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE 

PODIEL V S.R.O. 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2012 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

5993 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2012 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2012:  

24463 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

SPOLOČNÍK 

(NERTEX, S.R.O.) 

požitky: 
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nehnuteľný majetok:  

BYT V BYTOVOM DOME 

GARÁŽ 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

OSOBNÉ CENNOSTI 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2013 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

6693 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2013 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2013:  

24527 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné) 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

BYT V BYTOVOM DOME 

GARÁŽ 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  
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OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

OSOBNÉ CENNOSTI 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE 

PEŇAŽNÉ HOTOVOSTNÉ PROSTRIEDKY Z PREDAJA HNUTEĽNÝCH VECÍ 

PODIEL V S.R.O. 

 

*** 

 

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2014 

Interné číslo:  

B06680 

ID oznámenia:  

7902 

meno:  

PaedDr. VLADIMÍR JÁNOŠ 

rodné priezvisko:  

JÁNOŠ 

oznámenie za rok:  

2014 

oznámenie bolo podané:  

k 31. marcu 

vykonávané funkcie:  

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

príjmy za rok 2014:  

24527 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné) 

paušálne náhrady za rok 2014:  

neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné) 

ostatné príjmy za rok 2014:  

20000 €, druh príjmu: ODPLATA ZA PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU V NERTEX, 

S.R.O. 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004:  

áno 

vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 

357/2004):  

nevykonávam 

počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004):  

nevykonávam 

nehnuteľný majetok:  

BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie PRIEVIDZA; číslo parcely: 1224/1; LV č. 6548; 

podiel: BSM 
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GARÁŽ; kat. územie PRIEVIDZA; číslo parcely: 1208; podiel: BSM 

hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých 

menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:  

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

OSOBNÉ CENNOSTI 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE 

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 

PODIEL V S.R.O. 

 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf%2foznamenie&UserId=JanoVlad  
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