
A.

B. Osobné údaje manžela/ky verejného funkcionára

C.

Por. č.

1.

2.

3.

4.

5.

D.

E.

F.

Spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona. 

Zamestnávateľ

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

Funkcia Príjem (EUR)

Funkcia Príjem (EUR)Názov podnikateľského subjektu

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

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

Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia (dd.mm.rrrr)

Elena Pätoprstá Ing.arch. Mgr.art.

Osobné údaje verejného funkcionára

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

poslanec Zmena zdola za Petržalku

Podnikateľská činnosť (živnosť, samostatne hospodáriaci roľník, slobodné povolania a pod.)

  živnosť :  Ing. arch. Elena Pätoprstá Creative Net

Titul

Vladimír  Pätoprstý Ing., PhD

Meno Priezvisko

Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti

Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona:

PriezviskoMeno

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

Názov verejnejnej funkcie

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

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

7099.00                            živnostník

jstankova


jstankova




G.

Bratislavská vodárenská spoločnosť člen dozornej rady 

H.

LV č. Podiel

LV3366 1/2

LV1914 1/1

LV2151 1/1

LV3815 1/1

LV3815 1/1

Podiel

1/1

Podiel

1/1

1/1

áno

garážové státie

7599, 80 

             0       ročný príjem: 10071, 30

Hospodárska budova-včelín

Majetkové pomery verejného funkcionára 

Devínska Nová Ves

             0       ročný príjem:

Bratislava Petržalka

Názov Katastrálne územie

byt Bratislava Petržalka

záhrada 441m2 Devínska Nová Ves

ateliér Bratislava Petržalka

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

Názov BSM (áno/nie)

umelecké diela

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

vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb

OZ Nádej pre sad Janka Kráľa

3704, 28

8706, 52

0

             0       ročný príjem:

poslanec, komisie

Príjem (EUR)

poslanec, komisie

poslanec, komisie

štatutár

Funkčné alebo iné 

požitky (áno/nie)

             0       ročný príjem:

             0       ročný príjem:

Funkcia

Bratislavský samosprávný kraj

Hypotekárny úver TatraBanka

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

Názov BSM (áno/nie)

akcie v podielovovom fonde TatraBanka

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru

BSM (áno/nie)

Mestská časť Petržalka

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

             0       ročný príjem:

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy

virtuálna mena Btc, Ltc, PPc

správna rada

Názov organizácie

Magistrát hlavného mesta

Servisné centrum Ekofóra

je priložený k tomuto oznámeniu (áno - nie)

0

bude priložený k tomuto oznámeniu najneskôr 30.4. (áno - nie)



I.

LV č. Podiel

Podiel

Podiel

J. 

LV č. Podiel

Katastrálne územieNázov

Katastrálne územie BSM (áno/nie)

Neplnoleté deti uvedené v časti C. tohto oznámenia nevlastnia majetok podľa čl. 7 ods. 1 

písm. e) ústavného zákona (označte krížikom)

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru

BSM (áno/nie)

Majetkové pomery manžela/ky verejného funkcionára

Názov

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru

Hypotekárny úver TatraBanka

Neplnoleté dieťa uvedené v časti C. pod číslom ..................... tohto oznámenia nevlastní 

majetok podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona (označte krížikom)

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

každého neplnoletého dieťaťa osobitne)

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

Podiel

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy

Názov

Meno a priezvisko neplnoletého dieťaťa

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

Názov BSM (áno/nie)

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

Názov BSM (áno/nie)



Dátum: 28.3.2018 Podpis:

Dátum: 28.3.2018 Podpis:

Súhlasím so zverejnením tohto oznámenia na internetovej stránke MČ Petržalka.

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Podiel

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

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy

Názov



Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

       pomerov podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu

Osobné údaje podávateľa

Meno Priezvisko Titul

Dátum narodenia Bydlisko

Funkcia v zastupiteľstve Politická príslušnosť (plným názvom)

Osobné údaje manžela/ky

Meno Priezvisko Titul

Bydlisko

Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti

Meno Priezvisko

Bydlisko

Zamestnanie

Kde Funkcia

Zamestnanec (št. služby, vo verejnom záujme, iné) Podnikateľ - funkcia

Príjmy zo zamestnania, výkonu funkcií za uplynulé ročné obdobie -individuálne zo všetkých príjmov

Majetkové pomery podávateľa

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (zvyčajná cena)



Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy - 227 500,- Sk

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

Existencia záväzku na peňažné plnenie - menovitá hodnota 

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydaný  

Majetkové pomery manžela/ky

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (zvyčajná cena)

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

Existencia záväzku na peňažné plnenie - menovitá hodnota 

Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru (zvyčajná cena)



Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy - 227 500,- Sk

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

Dátum

Podpis podávateľa

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Dátum:....................

                                                                                                                        Podpis :.....................

* v prípade potreby pokračujte na novom liste

** nehnuteľný majetok uviesť tak, aby ho bolo možné identifikovať (presná adresa)

*** potvrdenie k oznámeniu možno pripojiť aj dodatočne, najneskôr však do 30. apríla v roku, 

    v ktorom sa podáva toto oznámenie 

   



Oznámenie funkcií - Patoprsta ZZ.xls - správa o kompatibilite

Spustiť v 28.3.2014 15:12

Nasledovné funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách 

programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru, tieto funkcie 

sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.

Mierna strata zobrazenia počet výskytov

Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý 

formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho 

dostupného formátu.

63


