
■
Formulár vypÍňajte čitaterne paličkovým písmom, tmavomodrým alebo čiemym prepisovacím perom podra vzoru. Text nesmie presahovať predtlačený
rámik. , • • .., v , ., , .., , v , " . • 

� AAABCCDDEEEFGHIIJKL[[MNNOoo0P 
P1 v , "' ,...  , o •• , v 

�=QRRRSSTTUUUUVWXYYZZ0123456789 

■ 

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

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len .ústavný zákon") 

za rok: 2 Q 21 

Pri ujatí sa výkonu 
verejnej funkcie ✓ K 30. aprílu 2 Q 22 lntemé poradové číslo verejného 

funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Menc ZSOLT 
ntul pred 
menom

Priezvisko FESZTY 

Rodné číslo 

Adresa trvalého pobytu 

ulica 

obec KOMÁRNO 

štát ✓ SR ČR iný 

tel. 

e-mail

t: 

.. 

I 
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NRAB3.0_01 

Titul za 
menom 

strana 1 

číslo 

PSČ 94501 

celkový 19 počet strán ■



















■ Interně poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

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

Majetkové pomery: ✓ verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

Titul pred Meno ZSOLT menom 

Priezvisko FESZTY Titul za 
menom 

číslo  

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa) 

ulica  

obec KOMÁRNO PSČ 94501 

štát ✓ SR ČR iný 

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh OBYTNÝ DOM 

Číslo LV 7069 

Druh ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 

Číslo LV 1 0208 

Druh ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 

�atas_trálne VRBOVÁ NAD VÁHOM uzem1e 

ČísloLV 280 

li 

Vlastnicky podiel 50% 

Vlastnicky podiel 

Vlastnicky podiel 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rdvnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán. 
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■ 
lntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

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

Majetkové pomery: ✓ verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého diefaťa

Trtul pred Meno ZSOLT menom 

Priezvisko FESZTY Titul za
menom

číslo  

PSČ 94501 

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa) 

ulica  

obec KOMÁRNO 

štát ✓ SR ČR iný

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

Druh ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 

�::i
:álne HURBANOVO

Číslo LV 5115 

Druh ZÁHRADY 

:!:
i
:álne HURBANOVO

Číslo LV 2389 

Druh OSTATNÉ PLOCHY 
�atas_trálne HURBAN OVQuzem1e 

Číslo LV 5149 

Vlastníckypodiel 33% 

Vlastnícky podiel 6% 

Vlastnickypodiel 6% 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší r&vnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán.
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■ Interně poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

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

Majetkové pomery: ✓ verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

Titul pred Meno ZSOLT menom

Priezvisko FESZTY 
Titul za
menom

číslo  

PSČ 94501 

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa) 

ulica  

obec KOMARNO

štát ✓ SR ČR iný

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh ORNÁ PÓDA 

�:!:!
álne 

HURBANOVO 

Číslo LV 5148 

Druh ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 

�::�i:
álne 

HURBANOVO

Číslo LV 5116 

Druh

Katastrálne
územie 

Číslo LV 

Vlastnícky podiel 6%

Vlastnícky podiel 6% 

Vlastnicky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší roirnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán. 
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■ lntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

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

Majetkové pomery: verejného funkcionára ✓ manžela/manželky neplnoletého dieťaťa 

Titul pred , 

menom Meno ANIKO 

Priezvisko FESZTY 
Titul za 
menom 

číslo  

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa) 

ulica  

obec KOMARNO PSČ 94501 

štát ✓ SR ČR iný 

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh OBYTNÝ DOM 

Číslo LV 7069 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

ČisloLV 

Vlastnicky podiel 50% 

Vlastnicky podiel 

Vlastnicky podiel 

t; 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rtvnaký list. Túto skutočnosť zohfadnite v číslovaní strán. 
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■ lntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

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

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky ✓ neplnoletého dieťafa

Titul pred , , 
menom Mena MATYAS 

Titul za 
menom 

číslo  

Priezvisko FESZTY 

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa) 
, 
ulica  

obec KOMARNO 
PSČ 94501 

štát ✓ SR ČR iný 

1. Vlastníctvo nehnuteťnej veci (čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Čislo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Vlastnicky podiel 

Vlastnicky podiel 

Vlastnicky podiel 

t 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rJvnaký list. Túto skutečnost' zohradnite v číslovaní strán. 
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■ lntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

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

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky ✓ neplnoletého díefafa

Titul pred 
Mena ROZÁLIA menom 

Priezvisko FESZTY 
Titul za 
menom 

číslo  

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa) 

ulica  

obec KOMÁRNO PSČ 94501 

štál ✓ SR ČR iný 

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh 

Katastrálne 
územíe 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Druh 

Katastrálne 
územie 

Číslo LV 

Vlastnícky podiel 

Vlastnícky podiel 

Vlastnícky podiel 

t. 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rJvnaký list. Túto skutočnosť zohradnite v číslovaní strán. 
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Prílohy 

lntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. 
Vlastnoručný podpis 

Dátum 29 

MieSlo KOMÁRNO 

Záznamy príslušného orgánu 

Dátum poštovej 
pečiatky 

Dátum prijatia 
oznámenia 

2 O 

20 

Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania 
alebo potvrdenia o príjme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona) 

áno 

04 2 O 22 

nie 
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