oznámenie funkcií, zamestnanÍ, činnostía majetkových pomeľov
podľa ústavnéhozákona NR sR č. 357 /2004 Z. z. o ocllľane veĘného ztnjmu
pľi výkone funkcií verejných funkcionárov v Znení ústavného zákona ě.
54512005 Z. z.

zarok20lI
A.Zál|ĺJadné údaie o vereinom funkcionáľovi
Meno

priezvisko (tituly)
priezvisko

a

Rođné

Milan Rašla, doc.,
Rašla

akad. maliar

V9ľejná funkcia vykonávaná predchádzajtlci rok podl'a čl. 2 ods.
zźkona č' 545/2005 Z. z.z)

l

úst. zík. č.35712004 Z' z . y znení ústavného

Rektoľ veľejnej vysokej školy

B. Údaje oznámenia

t. Ku dňu ustanovenĺa do veľejnej funkcie som vykon ánalla nasledovnrĺ funkciu,
povolanĺe alebo činnosťoznačenúv osobitnom zákone za nezlučitel'nú (čl. 5 ods. 2 a ods.
7 ústavného zákona). Súčasneuvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončĺlo
alebo skončí.
NEWKoNÁVAL soM
2.

Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmĺenĘ nezlučĺtel'nosti výkonu funkcĺe

veľejnéhofunkcionáľa s výkonom ĺných funkcií, zamestnaní alebo čĺnnostípodl'a čl. 5
ods. 1 a 2 ústavnéhozákonarkedrže:

a)

NEWKONÁVAM .FUNKCIE, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučitel'nés funkciou veĘného
funkcionríľa podh Ústavy Slovenskej republíĘ azákonov,

b) NIE SoM ŠrlrarÁnNYM oRGÁNoM,

alebo členom štafutárneho orgánu, členom riadiaceho,
-ktorá bola zriadenáia v'ýkon podnikatel'skej

kontrolného alebo. domrného orgánu pľávnickej osoby,

činnosti (okrem valného zhromażdęnia a čIenskej schôdze),3)

3. Popľi výkone funkcie veľejnéhofunkcĺonára vykonávam nasledovné zamestnanĺe
v pracoYnom pomeľe alebo obdobnom pľacovnom vzťahu alebo v
štátnozamestnaneckom pomeľe (č:L 7 ods. 1 písm. b) ůstavnéhozźlkona):

wsoroŠroĺsrÝačnBľ_ docent
NŁov zamestnéuatel'a Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Sídlo - ulica, číslo:Ventúrska 3

obec: Bratislava

I.

Som dlhodobo plne uvolhený na výkon veľejnej funkcie pođl'aZákonníka pľáce

NIE'

4)

1

4.

Vykonávam nasledovnú podnikatel'skli činnosť( čl. 5 ods' 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b)

ústavnéhozákona):

NEWKoNÁVAM

5. Vykonávam ĺnúsamostatnú zárobkovrĺ činnost' ( čl. 5 ods. 2 a čl.7 ods.
ústavnéhoztkona)s):

VoĽNÁ ĺľýTVARNÁTVDRBA

6.

1 písm. b)

- akofyzicklÍ osoba v anysle autoľského zlźkona

Počas ýkonu veľejnej funkcĺe mám tieto funkcie (ěl,

zźkona):

]

ods.

l

písm. c) ústavného

a)
b)

NEWKONÁVAM funkciu v územnej samosp

c)

łÝEWKONÁVAM funkciu v oľgánoch právnických osôb vykonávajrĺcic-h podnikatel'skú
činnost,
-

d)

NEVYKONÁVAM funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikatel'skú činnost'8)

NEWKONÁVAM funkciu v štátnom oľgáne
áve

ktorá mi vyplýva zozákona, alebo v ktorých má obec majetkovri účast'7)

7. V uplynulom kalendáľnom ľoku som z qýkonu funkcie veľejnéhofunkcĺonára a
z výkonu funkcií, povolaní a činností,ktoľéuvádzam v bodoch
nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm' d) ústavnéhozákona):

a)
b)

Bl3 až ó dosĺahol

pedagóga

pľíjem zýkonu funkcie veľejného funkcionára +
pľíjemz ýkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činnosti lýtvarnátvoľba

26670 ę,/ bľutto

8. V súlade s čl. 7 ods. 2 rĺstavnéhozákona pľĺkladám v pľílohe potvľdenie o podanom
daňovom pľiznaník dani z príjmov szĺcĘch osôb za pľedchádzajúci kalendárny ľok
alebo iný doklad vydávaný na daňové účely,potvľdzujrĺcisumu pľíjmov,ktoľésom
získal za predchádzajúci kalendáľny ľok

Áľvo

c.

Majetkové pomery veľejného funkcionáľa a majetkové pomeľy
manźelaĺmanželkya neplnoletych detí, ktoľés ním źijűlv domácnośti
1ol. 7

ods.
1.

1

písm. e) ústavnéhozákona)

Majetkové pomery veľejnéhofunkcionára

a)
Nehnutel'ný majetok
Napr' orná pôdą vinica,.chmel'nica, hvalý trávnaty porast' ovocný sad, zá|tada,lesný pozemok, vodná plocha,

zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemĘ, ľodinný dom, byorný dom, byt, nebytovy piiestor,
garáŽ,budova pľe obchod a sluŽby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu ľěkľeáciu, rőzőstavané
stavby, ak sú zapísané v katastri nehnutelhostí, ínéstavby.
1.

Druh majetku: Dom * dvoľ

Katastrálne űzemie: Bratíslava _ Staré mesto

Čísloparcely:

7494

ČísloLV:

1376

Podie| v %: 50

2' Druh majetku: Zőhrada

2

Katastrálne územie: Bratislava
čísloparcely: 7495

-

Staré mesto

Číslotv: 1376

Podięl v

%o:

50

3. Druh majetku: 967 Zastavané plochy a nádvoľia

Katastrálne územie: BorsĘ Peteľ

Čísloparcely

:

?099ll

4. Druh majetku: I0

ČísloLV:

Rodinný dom

-

Podiel v

%o:

Podiel v

o/o: 50

50

súpisné číslo1592

Katastrálne územie: Borslĺý Peter

Čísloparcely :

62l

7O99l1

ČísloLV:

ó21

b) Hnutel'ný majetok ( ak jeho zvyčajná, cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)
'l)

NEMILM

ĺná majetková

c) Majetkové pľávo alebo

minimálnej mzdy)l2)

hodnota ( ak jeho menovitá hodnota presahuje 35 násobok

NE]WĹM
d) Existencia záväzku, k1oľéhopľedmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35
násobok minimálnej mzdy'J)
1.

Popis: Spotrebný úver / leasing
Podiel v % 100

2) Majetkové pomery manželĘla)
Meno, priezvisko, tituly: Ľudevíta Rašlová
Rodné priezvisko: Belková

Trvalý poby: Bľatislava

a)

Nehnutel'ný majetopl0)

1 Druh majetku: Vinice
Katastrálne územie: Modľa

Čísloparcely:

478412

ČĺsloLV: 4s:s

Podiel

:

l/28

ČĺsloLv: łs3s

Podiel

:

l/28

ČísloLV: 4s3s

Podiel : l/28

2. Druh majetku: Ostatné plochy

Katastrálne územie: Modľa

Čísloparcely:478512
3.Druh majetku: Záhrady
Katastrálne územie: Modra

Číslopaľcely:4786/2

b) Hnutel'ný majetok ( ak jeho zvyč,ajná cena pľesahuje 35 násobok minimálnej mzdy) lI)
NET,T.,I

c) Majetkové pľiiyo alebo

minimálnej mz'dy)

12)

iná

majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena pľesahuje 35 násobok

3

ŽanĺlB
d) ZÁvĺizok, ktoľéhopredmetom je peňažnéplnenie v menovitej hodnote pľesahujúcej 35 násobok
minimálnej mzdy
NEjl{/ł

3. Majetkové pomery

T-eplnolefých

v spoločnej domácnostits)

detí, ktoľéžijús veľejným funkcionárom

NELĹ/IM NEPLNOLETÉ DETI

Vyhlasuj emrźe všetĘ rĺdaje v tomto oznámení srĺ pľavdivé.

Dátum:

24.03.2014

Miesto: Bĺatislava

podpis

Dátum pijatla oznámeĺia: 24.03.201 4

omamovatel' priloŽil potvrdenie
predchádzajúci kalendárny

rok:

o

podanom daňovom primaní k dani zpríjmov
Ęzických osôb za

omamovateľ ptiloŽil iný doklad vydćtvaný na
zarok2Oll:
Áno _ Ročné

Nĺe

ISTERSTYO

2

ktoré získal

L, U3, 201ł

áznamu:

4

RoclťE zI'€To\'AilTIE P8lDDÄvI(ov lEA pjŃ
pRÍ.nłov ľyzĺcrrÝcH osoB zo zÁvt-sr'no čĺrĺľosľr
e oađlovÝBoNUs
ZA ROK zOtI
Rodné číslo: 461l2L/'1J2
Md''o . priezvĺsko zamestna-ncal Rašlą Mílán doc. ąkađ.mal .
os.číslo:
36
A-dresa trvaIého pobytu: Tjądová ]_?, Bra't'islava
PSč: 81]. 05

T. časť

EUR

00

Úhrn zúčtovanýcha v1p1aŁenýc! prijĺnÔv zo závislej (s 5]
činnosti v peňaŽnej i nepeňažnej forme, vrátane piĺj*o.,
zo sociálneho fondu a đop1atkoÝzą'minulé roky

00a

Úhrn povín4éhopoístenia

29 .683 ,50

2.322,25

- poistné na gociálne poistenie
- poisŁné na zđravotnépoístenie
01

Zák]ad dane'

1.324 ,62
gg"7 ,63

(r00-r00a)

2'-1

,361-,25

uplatneného dä]-šieho vzde]-ávanía

Suma nespľávne

zák]aá đane upravený

(r01+r02

Nezdanitefné časti 04a na daňovníka
zák1adu đaĺle
o4b na mąnže1a,/manže]-ku
podla 51l_
04

0, 00
27..361 ,25

)

0,00
690,51
(r04a+r04b)

fuo1u

Zdanítef'ná mzda

690,5L

(r03-r04

26.6'1O,74

)

o6

Daň zaokrúhlená na Eurocenty nado1

08

ZákJad đanena upJ_aĹneníe zamestnaneckej prémie
Počet ĺnesíacovprę uplatnenÍe zaĺnestnaneckej pľérnie

0

09a

$uma nesprávjle

0

i_o

Nárok na daňový bonu's
Daňový bgnus priznaný a v1platený
Daňový bonus ńa vyplateníe po RZD
Daňový bonus na v1np1ateĺíe znĹŽený o daň
Da3iový bonus na vylratie po RZD

11
1,2

L2
-43

zamest'lanecká

prémia

( í(

5. 067 ,Ą4
0

(ro4a-'ro?) *'19*) : J.2) *369;

0

rryplatenej zamestnaĺleckej prémíe

(rl-0-r11>0

)

(110-r1l-<0

)

O ,0O
0, 00
0.,00
0, 00
0. 00

(rl2-r06>A)

Úhrn preddavkov na 'daň neupraverrý o daňový bonus
Nedopląt'ok dane neupravený
Preplatok dane neüpravelý
L7

5

(rO6-rL4>0)

0, Q0

(r06 =r14<0)

Neđ'oplaťok
PrepJ.at,ok

,l_g8,5g
L31,,L4

( r0 6 - r1 0 +ľ'LL+Ę!2
a-rLĺ+rO 9 a> a )
(r06 - rL O+rIL+rLZa-rL4+rO9a< O )

0

l_31

Ł8
'i

laje o ząmestnávatexovi, ktorý t'oto ročnézúčtovanievykonal:
Ĺč,:2o2oB452oo
Tel:
'|1soká škola múzických umení všMu
htúrska 3 8]-3 01 Bratis]-awa
.1oš

VENY'

o
MU

rcne
Do_šlo:

záznarnu

2,, u3,

Últ 0Í
0

P.

l

20 1t
Gslo

20L4
a

Podpis a pečíat

Íl
zamestn

tela

';

