
A. 

B. 

C. 

uznameme rnnKc11, zamestnam, cmnosu a maJetKovycn pomerov 

za rok 2016 

podra ůstavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

v zneni ůstavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Poznámka: V prlpade potreby vloZte do prlslu�nej tabufky nové riadky. 

rávnom kra i) 

vere ného funkclonára 
Priezvisko 

Osobné údale neolnoletých deti žllúcich v sDOločnel domácnosti 
Por. č. Meno Priezvisko 
1. /l..Vl)D/ � k/1..i'Y
2. h,ono�J. kv,g,4'"

I 

3.

4.

5. 
Adresa trvalého pobytu (utíca orient. č. obec, PSC) 

 

D. Oznámenie verejného funkcionára podra čl. 7 ods. 1 plsm. a) ústavného zákona:
SpÍňam podmienky nezluěiternosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom lných funkcH, zamestnanf alebo činností podl'a čl. 5 ods. 1 a 2 ůstavného zákona.

E. Zamestnanle (prse. pomBr, dohody mimo PP. Zákon,,/k práce, vBrejná slt.Jfbs, $tátna s/u1bs a pod.)
Zamestnávater Funkcia 

hč ll,, /.1' TI !: � Av� - /.. Ot-!: fJ[".(70 .S T,.« llOS '7A 
/lbA Tl�tAUlcV .rA/Jt").(..Pb_/t��yJ, />O_f < 11-J-�c... 

F. Podnlkatefská činnost' (1ivnosť. samostatne hospodárisei rofník. slobodné povolanís a pod.)
Názov podnikaterského subiektu Funkcia 

I 

Príjem (EUR) 
'f,f 791/ 06 
.;. .} .!. � J>? 

Príjem (EUR) 



Funkcie  v  štátnych o rgánoch , o  
vykonáva júc ich  podn ikateľskú  i

rgánoch územ nej sam osprávy, v  orgánoch  právnických osôb  
Sinnosť a v  o rgánoch iných právn ických  osôb

Názov organizácie Funkcia Funkčné alebo iné 
požitky (áno/nie)

Príjem (EUR)

M ajetkové  pom ery vere jn éh o  funkcionára
Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru

Názov LVč. Katastrálne územie Podiel BSM (áno/nie)
2 9 Z l , 2 > ?

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy
Názov Podiel BSM (áno/nie) j

A J u U + r

Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy
Názov Podiel BSM (áno/nie)
AAr r r

Existencia záväzku na peňažné pkiente presahujúce 35 násobok minimálnej m2dy
f

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný 
na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci 
kalendárny rok
e priložený k tomuto oznámeniu (áno - nie)
bude priložený k tomuto oznámeniu najneskôr 30.4. (áno - nie)

n  >



I. Majetkové pomery manfela/ky vereJného funkcionára

Vlastnlctvo nehnuternosti, vrátane vtastnlctva bytu a nebytového priestoru
Názov LVč. Katastrálne územie Pod� BSM (áno/nie) 

 
Z

Vtastnlctvo hnuternej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnei mzdy 
Názov Podíet BSM (áno/nie) 

Vlastnlctvo maietkového práva alebo iná maietková hodnota presahuiúca 35 násobok min. mzdv 
Názov 

 
Podiel BSM (áno/nie) 

Existencia závazku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnei mzdy 
 

J. Majetkové pomery neplnoletých detf žijúclch v spoločnej domécnostl (Uvedú sa majetkové pomery

kald&ho nepfnaletého dieťaťa osobitne)

Neplnoleté deti uvedené v častí C. tohto oznámenia nevlastnia majetok podfa čl. 7 ods. 1 
pfsm. e) ústavného zákona (oznat!te krltikomJ �X 
Neplnoleté dieťa uvedené v časti C. pod člslom ..................... tohto oznámenia nevlastní 

Imajetok podra čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona (oz111Jt!te krltikomJ

Meno a priezvisko neplnoletého diet'afa 
Vlastnictvo nehnuternosti, vrátane vlastnictva bytu a nebytového pfiestoru 

Názov LVč. Katastrálne územie Podiel BSM (áno/nie} 

Vlastníctvo hnutefnej vecí, ktorei cena presahuje 35 násobok minímálnei mzdy 
Názov Podiel 



Vlastnlctvo malelkového cráva alebo iná maletková hodnota cresahuiůca 35 násobok min. mzdv 
Názov 

Existencia závazku na peňažné plnenle presahuiúce 35 násobek minimálnei mzdv 

Prehlasujem, že uvedené údaje sů pravdivé. 

Dátum: J// ) z éJ./l

Podiel 

Sůhlasfm so zverejnenlm tohto oznámenia na intemetovej stránka Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

Dátum: J // J � // r}


