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

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
 

1. Interné poradové číslo verejného funkcionára: 
 
30267 
 

2. Titul, meno, priezvisko: 
 
Mgr. Richard Medal 
 

3. Oznámenie za rok: 
 
2020 
 

4. Oznámenie bolo podané dňa: 
 
23.04.2021 
 

5. Vykonávaná verejná funkcia: 
 
poslanec mestského zastupiteľstva  
 

6. Spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 
iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona              
č. 357/2004 Z. z.: 
 
áno 
 

7. Vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom 
pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
nevykonávam 
 

8. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
Mgr. Richard Medal – MEDAL (SZČO), Nové Prúdy 20, 911 01  Trenčín, majiteľ 
 

9. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  
 
Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64  Trenčín – poslanec MsZ; pôžitky: odmena 
poslanca 
Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29, 911 01  Trenčín - riaditeľ; 
požitky: nie 
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Špirála, Mierové námestie 29, 911 01  Trenčín - predseda; pôžitky: nie 
 

10. V predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [čl. 7 ods. 1                  
písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  
 
a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára: 3 769 € 

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní som 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára: 25 304 € 

 
11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004                  

Z. z.]:  
 
Rodinný dom; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 1901; podiel: 50% 
Pozemok; kat. územie: Veľká Lehota; číslo LV: 462; podiel: 16,60% 
Pozemok; kat. územie: Veľká Lehota; číslo LV: 3281; podiel: 50% 
Dom + pozemok; kat. územie: Veľká Lehota; číslo LV: 492; podiel: 50% 
Dom + pozemok; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 5712; podiel: 50% 
Pozemok; kat. územie: Dalovice (CZ); číslo LV: 473; podiel: 10/72 
Pozemok; kat. územie: Kosmonosy (CZ); číslo LV: 2743; podiel: 20/144 
Pozemok; kat. územie: Čejetice (CZ); číslo LV: 1495; podiel: 10/72 
Pozemok; kat. územie: Mladá Boleslav (CZ); číslo LV: 4145; podiel: 20/144 
Pozemok; kat. územie: Mladá Boleslav (CZ); číslo LV: 15754; podiel: 13,9% 
Pozemok; kat. územie: Sukorady (CZ); číslo LV: 328; podiel: 10/72 
Pozemok; kat. územie: Velká Rovná (CZ); číslo LV: 187; podiel: 26/288 
Pozemok; kat. územie: Malešín (CZ); číslo LV: 139; podiel: 26/288 
Pozemok; kat. územie: Babčice (CZ); číslo LV: 125, 126, 127, 119; podiel: 14/96 
Pozemok; kat. územie: Vodice (CZ); číslo LV: 39; podiel: 26/1728 
Pozemok; kat. územie: Vodice (CZ); číslo LV: 205; podiel: 26/288 
Pozemok + stavba; kat. územie: Vodice (CZ); číslo LV: 206; podiel: 26/288 
Byt; kat. územie: Břevnov (CZ); číslo LV: 10215; podiel: 55/3717 
 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
Osobné motorové vozidlo Peugeot Partner; podiel: 1/1 
 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  
 
Hotovosť na bankovom účte; podiel: 1/1 
Investície 
 

14. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  
 
žiadny 
 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby               
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
neužívam 
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16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby [čl. 7 
ods. 4 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
neužívam 
 

17. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
žiadne 


