
A. 

uznameme runKcll, zamesmam, cmnosu a maJetKovycn pomerov 

za rok 2017 

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 tabu/'ky nové riadky 

Osobné údaje verejného funkcionára 
Meno , , I Priezvisko I Titul.. ,ti·. Dátum'narodenla (dd.mm.rrrr) 

Peter I Buzáš !Mgr.

Adresa trvaléhó pobytu {ulica, orient č., obec, PSG} . ·  

Názov verejriejnej funkcie (uveďte funkciu v Bratislavskom samosprávnom kraji)

Poslanec BSK 

8. Osobné údaje manžela/k verejného funkcionára
Titul Meno PriezvisKo

Elena 

Adresa trvalého ob tu ulicá; Orient.tě., obéc;PS 

C. Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti
Por:·č .... ,, Meno ·• i/, Priezvisko ... .  ,w .. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Adresa trvalého pobytu (Ulica, orient. čO, obec> PSC) 

. .. 

: . . 

D. Oznámerfle verejnéhofynkciqnára po�ťá čl. ods .. ,} písm'. á) �št8:S,n,ého'��kc;n,a:
SpÍňarn podrnienky 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. 

Zamestnanie (prac pomer, dohody mimo PP, Zákonník práce, verejná služba, štátna služba a pod.) 

Zamestnávatel' Funkcia 
Univerzita Komenského, Fakulta matemat., 
fyziky a informatiky Vedúci správy budov 
CELSI - Stredoeurópsky inštitút pre výskum 
práce Administratívny pracovník 

Podnikatel'ská činnost' (živnosť, samostatne hospodáriaci roťník, slobodné povolania a pod.)

.. . .. Nazov podnikatel'ského šUb]ektu ' . , :J;Lmkcia : 
Peter Buzáš živnostník 

Príiem (ÉUR) 

1496,5 

258,6 

Príjem (EUR) · 
nevykonávam 



jstankova


jstankova


jstankova




I. Majetkové pomery manžela/ky verejného funkcionára

Vlastníctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru
Pódiel BSM (áno/nie) •• Název LVč Katastrálne územie 

polovičný áno 

Vlastníctvo hnutel'nej veci, ktorej cena presahuje 35 násobek minimálnej mzdy 
····· Podiel BSM (áno/nie) 

Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobek min. mzdy 
 (áno/nie) 

' 

Existencia závazku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobek minimálnej mzdy 

- - -
- - -

J. Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti (Uvedú sa majetkové pomery 

každého neplnoletého dieťat'a osobitne)

N_ephí
.
óle�é deti �yed�né v c

.
vast

.
i C

. 
. tohto oz

. 
riámenia nevlastnia majetek podl'a čl. 7 ods . 1

I p I SIT\;;�) UStavnehQ ?ak ona (označte krížíkorn) 

N�p1no1et!á:�í�t�a uv�q�né v:��!fi c.,god č'.s1om.r/.'..._: . .-.
... : ........ to�to óznámenia nevlastní I

maJetok podra cl. 7 ods"";;l p1sm. e). ustavneho zaRona(o.macte krítikom) ••• • "''"'• , ... ,, I

Meno a priezvisko neplnoletého dieťaťa 
Vlastníctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 
· Názov LV č: Katastrálne územie Podiel BSM (áno/nie) 

Vlastníctvo hnutel'nej veci, ktorej cena presahuje 35 násobek minimálnej mzdy 
Názov Podíel 

--



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

Existencia závazku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy 

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

Dátum: 
1.1.2018 

Podpis: 

Podiel 
mzdy 

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

Dátum: 1.1.2018 Podpis: 




