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Formular vypfňajte čitaterne paličkovým pismom, tmavomodrým alebo čiemym prepisovaclm perem podJ'a vzoru. Text nesmle presahovať predllaooný
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■ 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 
podra ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcil verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (dalej len .ústavný zákon") 

zarok: 2 O 21 

Pri ujati sa výkonu 
verejnej furikcle ..,, K 30. aprllu 2 Q 22

Interně poradóvé člslo verejného 
funkcionára (vyplnl prlslušnf orgán) 

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovl

Priezvisko Ruman 

Rodnéčlslo  

Adresa trvalého pobytu 

u1ica  

obec Komárno 

štál ti' SR ČR lný 

tel.  

Meno Patrik 

e-man patrik.ruman@komvak.sk 
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rrtulza 
menom 

strana 1 

C!slo  

PSČ 

celko� 14 
počet stran ■

























■ 
Interně poradové člslo verejného 
funkclonára (vyplnl prfslušn9 orgán) 

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s nim žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 pfsm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejného funkclonára manžela/man!etky ,,, neplnoletého dierat'a

ntulpred 
Meno Romana menom 

Priezvisko Rumanová 
Tltul za 
menom 

čfslo  

Adresa trvalého pobytu (iba ak Ida o maniala/man!elku aleho neplnoleté dlefa}

 Ulica 

obec Komárno-Hadovce 
PSe 

štát ff! SR CR iný 

1. Vlastníctvo nehnuternej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh 

Katastrálne 
územie 

ČlsloLV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

ČlsloLV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Č:lsloLV 

Vlastnicky podle! 

Vlastnicky podiel 

Vlastnicky podiel 

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalšf rovnaký 11st. Túto skutoěnosf zohfadnHe v člslovanl strán. 
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■ Interně poradové člslo verejného 
funkclonára (vyplnl prlslušn� orgán) 

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých deti, ktoré
s nim žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomeiy: verejného funkcionára manžela/manželky ti' neplnoletého diefafa

Trtul pred 
Meno Viera menom 

Priezvlsko Rumanová 
Titul za 
menom 

číslo  

Adresa trvalého pobytu (iba ak lde o manlela/manlelku alebo neplnoleté dieta) 

ulica  

obec Komárno-Hadovce PSC 

štát ti' SR ČR in� 

1. Vlastnictvo nehnutefnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územle 

ČlsloLV 

Druh 

Katastrálne 
l'.lzemie 

ČfsloLV 

Vlastnicky podiel 

Vlastnicky podlel 

Vlastnicky podlet 

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, prlložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosf zohfadnlte v čislovanl strán. 
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■ 
lnlemé poradové člslo verejného 
funkclonéra (vyplnl prfslušný orgán) 

D) Majetkové pomery verejného funkclonára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s nim žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: verejného funkclonéra manželMnanhilky ti' neplnoletého Qieraťa 

Trtul pred 
Meno Patrik menom 

Priezvlsko Ruman 
Titul za 
menom 

čfslo  

Adresa trvalého pobytu (lba ak lde o manftlalmanželku alebo neplnoleté diefa) 

ulica  

obec Bratislava PŠČ 

štát ti' SR ČR iný 

1. Vtastnfctvo nehnuternej veci (čl. 7 ods. 4 pfsm. a) ústavného zákona]

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
úzamle 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územle 

Číslo LV 

Vlastnlcky podiel 

Vlastnicky podiel 

Vlastnicky podíel 

v prípade, že nepostačuje rozsah tejto prflohy, prlloite d'alšf rovnaký 11st. Túto skutočnosf zohradnlte v číslovanl strán. 
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■ 
lntemé poradové číslo verejného 
fUnkclonára (vyplní prlslušn� orgán) 

Prilohy 

Potvrdenie o príjme 2021 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. 

Miesto Komárno

Dátum 10 03 2 Q 22 

/ 

Záznamy prlslušného orgánu Podpis a odtlačok pečlatky prlslušného orgánu 

Dátum poštovej 
pečlatky 

Dátum prijalia 
oznámenia 

20 

20 

Verejn� funkclonér prlložll kóplu daňového prlznania 
alebo potvrdenia o prijrne (čl. 7 ods. 2 ťlstavnéhozákona) 

áno nle 
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