
A. 

B. 

c„ 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
za rok 2017 

podťa 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. 

Osobne údaje verejného funkcionara 
Meno I Priezvisko I Titul I 

JIH/A I HR..EHO�uv4- I I 

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

Názov verejnejnej funkcie (uveďte funkciu v Bratislavskom samosprávnom krajQ

I'l>SLAiJk.YŇ /J 

Osobne udaje manzela/ky verejrfeho funkcionara 
Meno I Priezvisko I Titul I 

i /I ,rµ I I 

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

Osobne udaje neplnoletych det, zijucich v spoločnej domacnosti 

Por. č. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Meno Priezvisko 

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

Dátum narodenia (dd.mm.rrrr) 

D. Oznámenie verejného funkcionára podl'a čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona:

SpÍňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podl'a čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona.

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

Zamestnavatel' Funkcia 

Cp,c ( (V, .ý', 12.. .. l;:;1+) /ó01,'ll-v//Jlt � /t. f"/'.,,:,.)�#'n v

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

Nazov podnikatel'skeho subjektu Funkcia 

Príjem (EUR) 

5 6."J, h1 

Prrjem (EUR) 



jstankova






I. 

J. 

Majetkové pomery manžela/ky verejného funkcionára 

Vlastníctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 
Nazov LVč. 

í

Katastralne uzemie Podiel 

Vlastníctvo hnutel'nej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimalnej mzdy 
Názov Podiel 

BSM (ano/nie) 

BSM (áno/nie) 

v1astn1ctvo maJetkoveho prava alebo ina maietkova hodnota presahujuca 35 nasobok min. mzdy 
Názov Podiel BSM (áno/nie) 

Existencia závazku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy 

Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti (Uvedú sa majetkov é pomery 
každého neplnoletého dieťaťa osobitne) 

Neplnoleté deti uvedené v častí C. tohto oznámenia nevlastnia majetok podl'a čl. 7 ods. 1 
X písm. e) ústavného zákona (označtekrížikom)

Neplnoleté dieťa uvedené v časti C. pod čís lom ..................... tohto oznámenia nevlastní 
majetok podl'a čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona (označte krížikom )

Meno a priezvisko neplnoletého dieťaťa 

Vlastníctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 
Názov LVč. Katastrálne územie Podiel BSM (áno/nie) 

Vlastrnctvo hnutel'nej veci, ktorej cena presahuje 35 nasobok minimalnej mzdy 
Názov Podiel 



Vlastnictvo majetkoveho prava alebo ina majetková hodnota presahujuca 35 nasobok min. mzdy 
Názov Podiel 

Existencia závazku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobek minimálnej mzdy 

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

Dátum: :3 1 h 1:f- Podpis: / 

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

Dátum: Podpis: 


