
O Z N Á M E N I E  
 

Titul, meno, priezvisko:  

Ing. Tibor Duducz 

 

Oznámenie za rok:  

2019 

 

Verejná funkcia:  

poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín 

 

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: áno  

 

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):   

FORTUNA SK, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 

 

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 

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

Ing. Tibor Duducz, Ružová 10, 931 01 Šamorín 

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):  

MPBH Šamorín s. r. o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín - člen dozornej rady, 

 

Príjmy dosiahnuté  v uplynulom kalendárnom roku (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):   

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za 

uplynulý kalendárny rok  2 100 €. 

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

pokračujem aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára 35 114 €.  

 



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

písm. a) ústavného zákona):  

záhrada, zastavaná plocha a nádvorie,  k. ú. Šamorín, vlastnícky podiel 5/8  

byt , k. ú. Šamorín,  vlastnícky podiel: 5/8 

 

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. c) ústavného 

zákona): nemá 

 

Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 

35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. d) ústavného zákona): nemá  

 

 

 

 

 

	


