
 

 

Oznámenie verejného funkcionára  

 

 

 

titul, meno, priezvisko: JUDr. Miroslav Holba 

 

oznámenie za rok: 2020 

 

oznámenie bolo podané: 29.04.2021 

 

vykonávaná verejná funkcia: poslanec Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 

 

príjmy za rok 2020:  22.724,73 eur 

 

nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: žiadna 

 

 

spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: Áno  

 

vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom 

vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. 

z.):   Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

 

 

vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. 

z. č. 357/2004 Z. z.): Nie  

 

 

počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. 

č. 357/2004 Z. z.):  

Predseda Komisie stratégie rozvoja mesta MsZ   

Člen redakčnej rady Novodubnických zvestí  

 

vlastníctvo nehnuteľnej veci:  

-Byt, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, k. ú. Nová 

Dubnica, LV č. 2755, vlastnícky podiel: BSM 1/1, 81/4768 

-Byt, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, pozemok - 

zastavaná plocha, k. ú. Nová Dubnica, LV č. 2308, 2383, vlastnicky podiel: 1/1, 

62/4723 



 

 

 

-Garáž, pozemok — zastavaná plocha, k. ú. Nová Dubnica, LV 280, vlastnícky 

podiel: 1/1 

-Dom, stavba s pozemkom - zastavaná plocha, k. ú. Bešianska Neporadza, LV 396, 

vlastnícky podiel: BSM 1/2 

-Pozemok — záhrada, pozemok - záhrada, pozemok - zastavaná plocha, k. ú. 

Bošianska Neporadza, LV 396, vlastnícky podiel: BSM 1/2 

 

vlastníctvo hnuteľnej veci:  

Osobné motorové vozidlo MAZDA 2, rok výroby 2014, BSM 1/1 

 

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty:  

Peňažné úspory na účtoch finančných inštitúcií, vlastnícky podiel: BSM 1/1 
 

existencia záväzku: nie  

 

 

užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: nie  

 

 

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: nie  

 

 

prijaté dary alebo iné výhody: nie  

 

 

V Novej Dubnici, 29.04.2021  

 

 

JUDr. Miroslav Holba v. r.  

 

 

 


