
vznameme 1unKc11, zames1nam, cmnosu a ma1e1Kovycn pomerov 

za rok 2011 
podl'a ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Poznámka: V prípade potreby vložte do príslušnej tabulky nové riadky. 

A. Osobné údaje verejného funkcionára
Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia (dd.mm.rrrr) 

Názov verejnejnej funkcie (uvedte funkciu v Bratislavskom samosprávnom kraji) 

B. 

C. Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti
Por. č. Meno Priezvisko
1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Adresa trvalého pobytu (ulica, orient. č., obec, PSC) 

D. Oznámenie verejného funkcionára podl'a čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona:
SpÍňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonem iných funkcií, zamestnaní alebo činností podl'a čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona.

E. 

F. Podnikatel'ská činnost (živnost; samostatne hospodáriaci roťník, slobodné povolania a pod.)

Název podnikatel'ského subjektu Funkcia Príjem (EUR) 



Funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osob 

G. vykonávajúcich podnikatel'skú činnosť a v orgánoch iných právnických osob

Názov organizácie Funkcia 
Funkčné alebo iné 

Príjem (EUR) 
požitky (áno/nie) 
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H. Majetkové pomery verejného funkcionára 
Vlastníctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 

Názov LV č. Katastrálne územie Podiel BSM (áno/nie) 
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Vlastníctvo hnutel'nej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy 
Názov Podiel BSM (áno/nie) 

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

Existencia závazku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy 

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osob alebo iný doklad vydávaný na 
daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, které verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny 
rok 
je priložený k tomuto oznámeniu (áno - nie) 
bude priložený k tomuto oznámeniu najnesk6r 30.4. (áno - nie) I 





Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy 
Názov Podiel 

Existencia závazku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy 

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

Dátum: J, f J ,J.f <Í

Súhlasím so zverejnením tohto oznámenia na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho 
kraja.

.Dátum: j_ _ 11 . L !) fp
Podpis: 


