VEREJNÉ MAJETKOVÉ PRIZNANIE
STAROSTU OBCE SEMEROVO
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
a
zákona č. 545/2005 Z. z.
k 29. novembru 2014 za kalendárny rok 2014
pri skončení verejnej funkcie - starostu obce
Ku dňu podania tohto oznámenia som bezpodmienečne spĺňal podmienky
nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných
funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona,
nevykonával som funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné
s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky
a zákonov, nebol som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho
orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej
osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, nepodnikal som,
Pri výkone funkcie verejného funkcionára som nemal žiadny iný pracovný
pomer, nevykonával som žiadnu podnikateľskú činnosť,
ani inú samostatnú zárobkovú činnosť.
Ročné zúčtovanie dane z príjmu z uvedených dôvodov
podá za mňa Obec Semerovo.
V kalendárnom roku 2014 som za výkon funkcie starostu obce
mal nasledovný príjem:
základný plat so zákona priemerný plat v národnom hospodárstve x koef. 1,98:
Od 1. 1. 2014 805 € x koeficient 1,98 + 16,88 % odmeny mesačne - 3 x.
Od 1. 4. 2014 824 € x koeficient 1,98 + 20,625 % odmeny mesačne - 7 x.
Október 2014 na základe uznesenia OZ mesačná odmena zvýšená o 70%.
November 2014 vyplatené tri priemerné platy - odchodné v súlade so zákonom.

Od 2. októbra 2013 som v starobného dôchodku.
Majetkové pomery nehnuteľný a hnuteľný majetok:
s manželkou vlastníme byt na s. č. 556 + osobné auto Dacia + zariadenie bytu.
V roku 2014 som zdedil ½ bytu a ½ garáže v Komárne.
Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

Semerove, 29. 11. 2014 Imrich Hrabovský, odchádzajúci starosta obce
Zverejnené dňa 8. 12. 2014 na web stránke obce
Odovzdané na rokovanie 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2014

