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Oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov verejné ho funkcionára
podl'a ú stavné ho zákona č .35712004Z. z' o ochrane verejneho záujmu pri rlýkone

funkcií verejných funkcionárov v znení  neskorš í ch predpisov (d'alej len ,,ú stavný zákon")

zarok: ! 0 20

Pri ujatí  sa výkonu

verejnej funkcie
{  K3O.aprí lu 2021 lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionáľ a (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

ľ l] ľ tr' lNG. ARcH.

Pľ iezvisko AUFRIQHTQVA

Rodné  č ĺ slo 755903 61 33

ĺ reno l| )lANA
Titul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu

ulica PoDTATRANsrÉ no
obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

ter 0917205380

E.NAiI  I I )IANA.AU F RI  C HTOVA@STARE M ESTO. S K

č ĺ slo 8

psČ  81í  05
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lnterné  poradové  č ĺ slo verqné ho
funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B}  Vykonávaná verejná funkcia

-1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

lllllilllllllllllllllllllllililllllillllllllllillllilllllll 
NRAB3 o-.2

Verejná funkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáva

(č l' 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

v.ýkonu vergnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu veľ ejnej funkcie

(vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán) '1

a) pľ ezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2A

c) č len vlády Slovenskej republiky 20
d) vedÚci ú stredné ho orgánu š tátnej správy, ktoý nie je

č lenom vlády Slovenskej republiky 20
Názov ú stredné ho orgánu š tátnej spľ ávy

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

f) predseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20
podpredseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20

g) č len Sú dnej rady Slovenskej republiky 20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 20
š peciálny prokurátor 20

i) verejný ochranca pľ áv 20
komisár pre deti 20
komisár pre osoby so zdravotným postihnutí m 20

j) predseda Najvyš š ieho kontľ olné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

20

20

k) š tátny tajomnĺ k 20
l) náč elní k Generálneho š tábu ozbrojených sĺ l Slovenskej

ľ epubliky 20
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I
lnterné  poradové  č ĺ slo verqné ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-1 pokial' taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

celkovtý

poč et strán

Veľ ejná funkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods' 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

uýkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu verqnej funkcie

(vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán) 
-1

m) riaditeľ  Slovenskej informač nej sluŽby 20

n) č len Bankovej rady Náľ odnej banky Sĺ ovenska 20

o) starosta obce 20

p) primátor mesta 20

q) poslanec mestské ho zastupiteľ stva 20
poslanec zastupiteľ stva mestskej č asti

v Bratislave alebo v Koš iciach 20

r) predseda vyŠ š ieho ú zemné ho celku 20

{  s) poslaneczastupiteľ stva vyš š ieho Územné ho celku 0s 12 2017 20

t) rektor verejnej vysokej š koly 20

u) predseda Uradu na ochranu osobných Údajov 20
podpredseda Úradu na ochranu osobných Údajov 20

v) generálny riaditeÍ  Rozhlasu a televí zie Slovenska 20
č len Rady Rozhlasu a televí zie Slovenska 20

w) generálny riaditeľ  Sociálnej poisť ovne 20
č len dozornej rady Sociálnej poisť ovne 20

x) š tatutárny orgán alebo č len š tatutárneho orgánu

Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20
č len dozornej rady Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20

y) generálny riaditel Tlač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

č len správnej rady Tlač ovej agentú ry Slovenskej

republiky

20

20

l lilľ lll lllll l] l llil llllllll llllll lI lll l l lllll lll illll llll llll
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lnterné  poradové  č ĺ slo verqné ho
ĺ unkcionára (vypln ĺ  pľ í sluŠ ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

celkový
poč et strán

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

Skonu verqnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný oľ gán) '1

z) č len Rady pre vysielanie a retľ ansmisiu 20
riaditeľ  Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 20

za) predseda Úradu pre reguláciu sieť o{ ch odvetví 20
podpredseda Úradu pre reguláciu sieť orĺ ých odvetví 20
č len Regulač nej rady 20

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických

komunikáciĺ  a poš touých sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu eleklronických

komunikácií  a poš totlých sluŽieb

20

20
predseda Dopravné ho ú ľ adu 20
podpľ edseda Dopravné ho ú radu 20

zc) š tatutámy orgán aĺ ebo č len š tatutárneho orgánu
právnickej osoby a č len riadiaceho orgánu právnickej

osoby' ktoľ é ho do funkcie priamo alebo nepriamo

navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou ú č astbu š tátu

20

č len kontľ olné ho orgánu alebo dozomé ho orgánu
právnickej osoby, ktoreho do funkcie priamo alebo

nepriamo navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou

Úč asť ou š tátu

20

Názov právnickej osoby

zd) riaditeľ  š tátneho podniku 20
č len dozornej rady š tátneho podniku, ktoľ é ho

do funkcie ustanovuje š tát 20
likvidátor (v pľ í pade I ikvĺ dácie š tátneho podniku) 20

Názov š tátneho podniku

l ll] llll l] ll l] l lllll llil llll lillilllľ llll] lllll l] ll llll llll
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I Ilntemé  poradové  č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

uýkonu veľ ejnej funkcie

Predpokladaný dáfum skoncenia
výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prĺ sluš ný orgán) -1

ze) generálny riaditeľ  Slovenské ho pozemkové ho Í ondu 2A

20

20

námestní k generálneho riaditeľ a Slovenské ho
pozemkové ho fondu

č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu

zf) prezident Fĺ nanč neho riaditeľ stva Slovenskej republiky 20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamä ti národa 2A
č len spľ ávnej rady Ústavu pamä tĺ  národa 20

zh) generálny riaditeľ  Železnĺ c Slovenskej ĺ epubliky 2A
zi) č len š tatutárneho orgánu Exportno-importnej banky

Slovenskej republiky 20
zj) predseda Úradu pre dohľ ad nad zdravotnou

starostlivosť ou 20
č len dozomej rady Úradu pre dohlad nad zdravotnou

staľ ostlivostbu 20

zk) predseda Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20
č len Rady pľ e ľ ozpoč tovú  zodpovednosť 2A

zl) prezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20
viceprezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20

zm) rĺ aditeľ  Vojenské ho spravodajstva 20
-1 

pokial' taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

I  lililt ililt ilt ililt ilil ilil t ilil lllilt I  ililt ľ t ilil I ilililt
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lntemé  poĺ adové  č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

Verejná funkcĺ a, za Koľ ú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

v'ýkonu veľ ejnej fu nkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prĺ sluš ný orgán) "1

zn) vedú ci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárie verejné ho ochrancu práv 20
vedÚci Kancelárie Sú dnej ľ ady Slovenskej republiky 20
vedú ci Kanceĺ árie Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

zo) generálny tajomní k sluŽobné ho Úradu ú stredné ho orgánu

š tátnej správy 20
Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy

zp) verejný funkcioná1 ktoný nie je uvedený v pí smenách a) aŽzo),
ak tak ustanoví  zákon

20
Názov verejnej funkcie

-1 
pokial' taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

1 t ililil ilil1 ľ il ilil lllt ľ il ililt ilill t I  ilililil ilil ilt ll]
celkový
poč et strán
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lnterné  poradové  č í slo veľ ejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluš ný oľ gán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle č l. 7 ú stavneho zákona svojí m podpisom osvedč ujem, ž e

1. ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujú cu funkciu, povolanie alebo č innost'
označ enú  v Ústave Slovenskej republiky aIebo osobitnom zákoň e za nezluč itóľ nĺ  (č l. 5 ods. 2
a ods. 3 ú stavné ho zákona). Zároveň  uvádzam ú daj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skonč ilo alebo
skonč í . (Vyplnit 'len pri ujatí  sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sí dlo:ulica č í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

SpÔsob skonč enia

výkonu

Dátum skonč enĺ a
výkonu

2. ku dň u podania tohto oznámenia spÍ ň am podmienky nezluč ite!'nostivýkonu funkcie verejné ho
funkcionára s v'ýkonom lných funkcií , zamestnaní  aIebo č inností  podl'a č !. 5 ods. 1 až 3 ú stavné ho
zákona, kedž e

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a č innosti' ktoré  sú  nezluč itel'né  s funkciou verejné ho funkcionára podl'a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevzt'ahuje na výkon povolania, ktoré  mÔŽe vykonávať  lenýzická osoba zazákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som š tatutárnym orgánom alebo č lenom š tatutárneho orgánu, č lenom riadiaceho, kontrolné ho alebo
dozorné ho orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej č innosti, okrem valné ho
zhromaŽdenia a č lenskej schÔdze.

pretoŽe eš te neuplynulo 30 dnĺ  od vymenovania do verejnej funkcie

Spĺ ň am 1 áno NB

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú  funkciu

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te dä lš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkový
poč et strán

l lllllil l] lll] l lffi lllllllllllľ lllill lllffi lll llil llll ll]
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

3. vykonávam nasledujú ce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo š tátnozamestnaneckom vzt'ahu [ č l. 7 ods. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Zamestnávateľ

Názov

Sĺ dlo:  ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Som dlhodobo uvolnený na výkon

verejne'j funkcie podĺ a ä konnĺ ka práce
áno nie

4. vykonávam nasledujú cu podnikatel'skú  č innost' [ č l. 5 ods. 2 a č l.7 ods. í  pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Podnikateľ shý subjekt

Názov

Sidlo:  ulica č í slo

obec PsČ

š tát sR č n iný

Funkcia

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký llst. Tú to skutoč nost'zohl'adnlte v č ĺ slovaní  strán.

I  lllilll llt il ilt il]  ilil ilil ililt ililt I  I  ilil ilt ilt ilil il]
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lnteĺ né  poradové  č í slo verqné ho
funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán)

5.poč asuýkonuveľ ejnejfunkciemámtietofunkcie[ č I '5ods.3a4ač t.7ods.í pí sm.c)ú stavné hozákona]

a) v š tátnom orgáne b) v orgáne ú zemnej samosprávy {

Š tĺ tny orgán /  spoloč nosť  /  právnická osoba

Názov pQPRAVNÝ PoDNIK BRATISLAVA, A.s.
Sí dlo:  ulica QLEJ KAR$KA
obec BRATISLAVA
š tát sR Č n iný

il';n} l,x'ľ .ľ  01 10

Funkcia č leruKA DozoRNEJ RADY

| .ä ľ j!fid'o" ruIe

c) v orgáne právnickej osoby
vykonávajú cej podnIkateľ skú  č innosť

2420

d) v oĺ gáne inej právnickej osoby

č ĺ sb '|

ľ sČ  ${  452

6. v predchádzajú com kalendárnom ľ oku som dosiahol t ieto prí jmy lé .7 ods' 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcionára,
za ktorÚ podávam toto oznámenie

(zdaniteľ ný prí jem v €)

b) prĺ jmy z uýkonu iných funkcií , zamestnaní  alebo
č ĺ nností , v ktoých vykonávaní  som pokrač oval
aj po ujatí  sa funkcie verejné ho funkcionára

(zdanitel'ný prí jem v €)

7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ety
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiahoIv predchádzajú com kalendárnom roku.

{  áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

celkový
poč et skán

I  lllillll lllilil ililt lllt ilil il] il ililt I  I  ilil ilt ilt lI  ilil t ilt
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lnteĺ né  poradové  č ĺ slo verqné ho
Í unkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

5.poč asrnýkonuveľ ejnejfunkciemámtietofunkcie[ č !.5ods.3a4ač l.7ods. 1pí sm.c)ú stavné hozákona]

a) v š tátnom oľ gáne {  b) v orgáne ú zemnej samosprávy

Š tátny oľ gán l spoloč nosť  /  právnická osoba

Názov [ / | f, BRATISLAVA - STARÉ  ĺ vlEsTo

Sĺ dlo:  ulica VAJANSKÉ  Ho NAB REŽ E

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

ii-: ľ ,ä xtiiJ 04

Funkcia sTARosTKA MESTSKEJ Č nsľ l

[ 'u'ľ : fi-í "' P LAT sTARosTKY

c) v orgáne právnickej osoby
vykonávajÚcej podnikateľ skú  č innosť

12 2018

d) v orgáne inej právnickej osoby

č í sb t
Psč  81421

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto prí jmy I č . 7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcionára,
za ktorÚ podávam toto oznámenie

(zdaniteľ ný prí jem v €) 7272

b) prí jmy z výkonu iných funkcií , zamestnaní  alebo
č inností , v ktoých vykonávaní  som pokrač oval
aj po ujatí  sa funkcie verejné ho funkcionára

(zdaniteľ ný prí jem v €) 63284

7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v pľ í lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č eIy
potvrdzujú ci sumu prí imov' ktoľ é  som dosiaho!v predchádzajú com kalendárnom roku.

{  ä no

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te dalš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

l l| ] ll]  llil llĺ l l] ll llilllll llllll llill l l lll]  lil lllilllilllll
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lntemé  poradové  č islo vere'jné ho

Í unkcionára (vyplní  pľ í sluš ný orgán)

T

5.poč asv'ýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l.5ods.3a4ač l.7ods.1pí sm.c)ú stavné hozákona]

a)v š tátnom orgáne t b)v orgáne ú zemnej samosprávy offiĺ ?lä lä ?ifiä 'ŕ | J* , ,'r* u d)v orgáne inej právnickej osoby

Š tátny orgán /  spoloč nost'/  právnická osoba

Názov I { LAVNE MEsTo sR BRATISLAVA

Sí dlo:ulica PRIMAQIALNE NAME$TIE č ĺ sb ,|

obec BRAT| SLAVA PsČ  81499

š tát /  sR Č n iný

ili.lľ ,ä iffi 07 12 2 o 'l8
Funkcia PosLANKYŇ A MEsTsxÉ no zAsTUPITEĽ STVA

ľ ľ : iľ ,* i'"' oDM ENA PosLAN cA

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto prí jmy Í é .7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcionára,
za ktorÚ podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €)

b) prí jmy z výkonu iných funkcií , zamestnaní alebo
č inností , v ktoých vykonávaní  som pokrač oval
aj po ujatí  sa funkcie verejné ho funkcionára

(zdanitel'ný prí jem v €)

7. V sú Iade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí jmov tyzických osôb aIebo iný dokIad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiahoIv predchádzajú com kalendárnom roku.

{  áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí tohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

strana 11
celkový
poč et strán
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lnterné  poradové  č ĺ slo veqné ho
Í unkcionáľ a (vyplní  pĺ í sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára' manŽela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž iiú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: {  verejné ho funkcionára manŽelď manŽelky neplnoleté ho dĺ eť ať a

lilľ ľ ' ING. ARcH.

Priezvisko AU FRICHTOVA

Meno ZUZANA
Titulza
menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieta)

ulica PoDTATRANSKÉ Ho č í slo 8

obec BRATISLAVA
Š tát /  sR Č n iný

PsČ  8í  í  05

1. Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č l. 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh RODINNY DOM I ,,POZEMKY
Katastrĺ ilne BRATISLAVA - KARLoVA VEs
Č ĺ stolv 3931 Vlastní ckypodiel 100o/q BsM

Druh RoDlNNÝ DoM lI .

Katastľ álne BRATISLAVA - KARLoVA VEs
Č ĺ stotv 5531 Vlastní ckypodiel 50o/o, BsM

Druh POZEMOK K RD I I .

Katastrálne BRATISLAVA - KARLoVA VEs
Č ĺ snlv 5530 Vlastní ckypodiel 50o/o, BsM

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

l ll] ll]  lllll llll l] ll llll llll llllĺ l l] ll l lllllllll lllľ  llil llll
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lnterné  poradové  č ĺ slo vergné ho
funkcionáľ a (vyplnĺ  prĺ sluš ný oĺ gán)

D) Majetkové  pomery Vereiné ho funkclonára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž iiú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery; {  vere1né ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleteho dieť ať a

# ľ ľ ' ING. ARcH'
Priezvisko AU FRICHTOVA

Meno ll)IANA
T'itul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manŽela/manž elku alebo neplnoleté  dieth)

ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tát SR Č n iný

1. Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č l. 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

DrUh BYT. OSADNA, POZEMOK
Katastľ álne BRATISLAVA - NoVÉ  MEsTo
Č ĺ ĺ olv 3346 Vlastnĺ ckypodiel 100o/o, BsM

Dľ uh BYT - PoDTATRANSKÉ Ho
Kalaslrálne BRATISLAVA - STARÉ  uesro
Č ĺ su tv 2757 Vlastnĺ ckypodiel 50%

DIUh POZEMOK . PODTATRANSKEHO
Kataslrálne BRATISLAVA - STARÉ  uEsTo
Č ĺ slotv 5663 Vlastnĺ ckypodiel 50%

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'a| š í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

I  ilľ il ililI  ilil ililt ilľ  ilil t ililt l] il I  I  ililt il ilt il ilt illt
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lnterné  poradové  č ĺ slo verqné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára' manž elalmanŽelky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m Žiiú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

Titul pred
Meno ROBERTmenom

Priezvisko AUFRICHT T'itul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieth}

ulica DLHÉ  DIELY l.

obec BRATISLAVA
Š tát /  sR Č n iný

č ĺ slo 23lB

PsČ  84104

1. Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č I . 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Dľ uh RoDINNY DoM l.,PoZEMKY
Katastrálne

ú zemie BRATISLAVA . KARLOVA VES

3931Č ĺ sto tv Vlastní ckypodiel 100o/o, BsM

Druh RODINNY DOM I I .

Kď astrálne BRATISLAVA - KARLoVA VEs
Č ĺ stotv 5531 Vrastnickypodiel 50o/o, BSM

Druh POZEMOK K RD I l.

Kď aslľ álne BRAT| SLAVA - KARLoVA VEs
Č ĺ sntv 5530 Vlastnĺ ckypodiel 50o/o, BsM

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte dalš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č ĺ slovaní  strán.

I  lllilll llilll] t ililt ilt ilil ililt ililt I  il1il il illlt ilil ilt
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lnterné  poradové  č islo vegné ho
funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery Verejné ho funkcionára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m Žijú v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: vere1né ho funkcionára {  manŽelď manŽelky neplnoleté ho dĺ eť ata

Titulpred
Meno ROBERTmenom

Priezvisko AUFRICHT Titul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieť a)

urica DLHE DIELY l.

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

č ĺ slo 23lB

PsČ  84104

1. VIastní ctvo nehnuteI 'nej veci [ č l. 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

DIUh BYT OSADN A, POZEMOK
Katastrálne BRATISLAVA - NoVÉ  MEsTo
Č ĺ golv 3346 Vlastnĺ ckypodiel 100o/q BsM

Druh

Katastľ álne

ú zemie

Č ĺ sto lv Vlastnĺ cky podiel

Druh

Katastrálne

Územie

Č ĺ sn Lv Vlastní cky podiel

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte dalš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

celkoý
poč et stránI ilililililt ilľ ililt ilililllil] ilililtI I ililt ilil] t llilill
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lntemé  poĺ adové  č ĺ slo verejné ho

Í unkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery Verejné ho funkcionára, manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž iiú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky {  neplnoleté hodiet'at'a

Titul pred
Meno OLIVERmenom

Priezvisko AUFRICHT Titul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž elalmanž elku alebo neplnoleté  dieť a)

ulica PODTATRANSKEHO č ĺ slo 8

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

PsČ  81105

í . Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č l. 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn tv Vlastní cky podiel

Druh

Kataská| ne

ú zemie

Č ĺ sto tv Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č í slo lv V| astní cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkový
poč et stránrilrilililrilililililt t ilt illlil] illilltrililrlllrllilllilll]
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lnteĺ né  poľ adové  č ĺ slo verejné ho

funkcionáľ a (vyplní  pľ í sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionáľ a manŽelď manŽelky {  neplnoleté hodiet'at'a

ĺ itul pred

menom
Meno DANIELA

Priezvisko AUFRICHTOVA Titul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieth)

u| ica PoDTATRANsxÉ no č ĺ slo 8

obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

PsČ  81 105

í . Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č | . 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sr lv Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ slo tv Vlastní cky podiel

Druh

Katastľ álne

Územie

Č í sto Lv Vlastní cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č í slovaní  strán'

strana '17
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho
funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery vereiné ho funkcionára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž iiú v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky {  neplnoleté ho dieť ať a

Titul pred
Meno VIKTORmen0m

Prĺ ezvisko AUFRlcHT Titul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž elalmanž eIku alebo neplnoleté  diet'a)

ulica PoDTATRANsxÉ no č ĺ slo 8

obec BRATISLAVA PsČ  81 105

š tát sR č n iný

1. VIastní ctvo nehnutel'nej veci [ č l.7 ods.4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn Lv Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto lv Vlastnĺ cky podiel

Druh

Katastĺ álne

ú zemie

Č ĺ slo tv Vlastní cky podiel

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'aIš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

ililllil ilil ilľ  ilil ilt ilil t ilil ililil ililr il il] r ilt t ilt
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery vereiné ho funkcionára, manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž iiú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery; {  verejné ho funkcionára manŽelď manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

ľ : iľ ľ ' ING. ARcH.

Priezvisko AU FRICHTOVA

Meno ZUZANA
Titul za
menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak lde o manž elď manž elku alebo neplnoleté  dieta)

ulica č í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

1. Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č l. 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh STAVBY A NEBYTOVE PRIESTORY
Kataslľ álne 

N MY

Č ĺ sn Lv 3í  60 Vlastní ckypodiel 50o/o

Druh ZASTAVANE PLOCHY A NADVORIA
Katas'rálne STARA Ľ U BoVŇ A
Č ĺ ĺ otv 1737 Vlastní ckypodiel 1 6'66%

Druh ZAHRADA

ĺ atas.tľ álne STARA Ľ U BoVŇ A
Č ĺ stotv 1738 Vlastní ckypodiel 12r5o/o

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

I ilt ilt ililililill] rilililil il] ilililtI I ililt ilt il1ilililll]
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lnterné  poradové  Č ĺ slo veĺ ejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery vereiné ho funkcionára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: {  verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

lLĺ ľ ľ ' lNG. ARcH.

Priezvisko AU FRICHTOVA

ueno ll)IANA
Titulza
menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manŽelku alebo neplnoleté  dieta)

ulica č islo

obec PsČ

Š tát sR Č n iný

í . Vlastní ctvo nehnutel'nej veci [ č I . 7 ods. 4 pí sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh oRNA pÔon
Kataslľ álne STARA Ľ U BoVŇ A
Č ĺ sotv 8038 V| astní ckypodiel 100%

Druh

Katastĺ álne

ú zemie

Č ĺ sb lv Vlastní cky podiel

Dľ uh

Katas| ĺ álne

ú zemĺ e

Č ĺ sn tv Vlastní cky podiel

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te dalš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohI 'adnite v č í slovaní  strán

r ililil illl ili ililt llil ill il] il lilt il illilll ilril ilil ill
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lnterné  poradové  č ĺ slo vergné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: {  verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

2. Vlastní ctvo hnutel'nej vecl [ č l. 7 ods.4 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla VlastnÍ cky podiel

Dľ uh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký llst. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

celkový
poč et strán
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lntemé  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prÍ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: vere.jné ho Í unkcionára {  manŽela/manŽelky neplnoleté ho dietat'a

2. Vlastní ctvo hnute!'nej veci [ č I . 7 ods.4 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motoľ ové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok ýoby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výľ oby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motoľ ové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te d'alš í  rovnaký llst. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

l lilĺ llll] illlll lllll llll lll|  lilll l] ll ll l| lll lll llill ll]  ll]
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ s| uš ný orgán)

Majetkove pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky {  neplnoleté ho diet'ať a

2. VIastní ctvo hnute!'nej veci [ č l. 7 ods.4 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorovóho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motoĺ ové ho vozidla

Rok ýroby motorové ho vozĺ dla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok ýoby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podĺ el

V prĺ pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

I lilillt lllill] t ilt ilililll il] ilililtI I illlt ililil il] ill
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I
lnterné  poľ adové  č ĺ slo verejné ho

Í unkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: vere1né ho funkcionára manŽela/manŽelky {  neplnoleté ho dieť at'a

2. Vlastní ctvo hnutel'nej veci [ č l. 7 ods. 4 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Dĺ uh

Továrenská znač ka

motorové ho vozid| a

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motoľ ové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podĺ el

Druh

Továĺ enská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte dä lš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ Í sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejneho í unkcionára manŽela/manž elky {  neplnoleté ho dietať a

2. Vlastní ctvo hnutel'nej vecl [ č l. 7 ods.4 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla V| astní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motoľ ové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok ýoby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te dalš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán'

l ll] lllllllilllll llil lľ lllil lilllllllll l l l] ll lll lllll llll ll]
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lnterné  poradové  č islo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: {  verejné ho í unkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho diet'ať a

3. Vlastní ctvo majetkové ho práva alebo inej majetkovej hodnoty [ č l. 7 ods. 4 pí sm. c) ú stavné ho zákona]

Druh

Vlastní cky podieĺ

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

4. Existenciazávä zku [ č l. 7 ods. 4 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh HYPOTEKA
Dátumvzniku 2005 Výš ka podielu 100o/o, BSM

Druh SFRB
Dátum

vzniku 2005 Výš ka podielu 100o/o, BsM

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy' priloŽte dalš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

I  lilllll lllil ilil lilt ilt ilil il] il ililt I  I  il]  llr ilrilillrl
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prí s| uš ný orgán)

Majetkové  pomery: vere.jné ho funkcionára {  manž elalmanŽelky neplnoleté ho dieť ať a

3. VIastní ctvo majetkové ho práva alebo inej majetkovej hodnoty [ č l. 7 ods.4 pí sm. c) ú stavné ho zákona]

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

4. Existenciazávä zku [ č I . 7 ods. 4 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh HYPoTÉ xn
Dátumyzniku 2005 Výš ka podielu 100o/o, BsM

Druh Š rne
Bátum 2005 Výš ka podielu 100o/o, BsMvzniku

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký ! ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

l llill]  llllll] l llil llllllll lllil llil lilffi l]  llilľ I llil
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lntemé  poĺ adové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manž elky {  neplnoleté ho dieť at'a

3. Vlastní ctvo majetkové ho práva alebo inej majetkovej hodnoty [ č l. 7 ods. 4 pí sm. c) ú stavné ho zákona]

Druh

Vlaslní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

4. Existenciazávä zku [ č l. 7 ods.4 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh

Dátum

rzniku Výš ka podielu

Druh

Dátum

wniku Výš ka podielu

V prí pade' Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

celkový
poč et strán

I  illt ilľ ilil1il ilil ililt ilt t ilil ililil ililt llt ilI il illt t ilt
NRABS.O_12 strana 28 36



lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky {  neplnoleté ho diet'ať a

3. VIastní ctvo majetkové ho práva aIebo inej majetkovej hodnoty [ č l. 7 ods. 4 pí sm. c) ú stavné ho zákona]

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podĺ el

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

4. Existenciazávä zku [ č l. 7 ods. 4 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh

Dátum

lzniku Výš ka podielu

,'

Dľ uh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy' priloŽte d'aIš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

I  illrilr ililI il illl ilil t il ililt ililr il ilr ilr rilt ilt illr
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Ilnterné  poľ adové  č í slo veľ ejné ho

funkcionáľ a (vyplnĺ  prÍ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky {  neplnoleté ho dieť ať a

3. Vlastní ctvo majetkové ho pľ áva alebo inej majetkovej hodnoty [ č l. 7 ods. 4 pí sm. c) ú stavné ho zákonal

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

VlastnÍ cky podiel

4. Existencia závä zku [ č l. 7 ods. 4 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

Druh

Dátum

rrzniku Výš ka podielu

V prí pade' Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te d'alš í  ľ ovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkový
poč et strán

I  lilllll llllllll lllll lil ilil t ilľ ililil I  ililil]  ĺ t il ilt lll
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán)

Majetkové  pomery: {  verejné ho funkcionára manŽelď manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

5. Už ĺ vanie nehnute!'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č l. 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn tv

Rok zač atia

uŽÍ vania

SpÔsob

už ĺ vania

6. Už í vanie hnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzlckej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č l.7 ods. 4 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  qýhody [ č l. 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis
:

Dátum pľ ijatia

V prí pade' Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy' priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č ĺ slovaní  strán

celkový
poč et strán

I  lllilllllillllil llil ilil1il t ilil ililr llililr ilr ilir ilil il]
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lntemé  poradové  č ĺ slo vergné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prÍ sĺ uš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho Í unkcionára {  manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

5. Už í vanie nehnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č !. 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Druh

Kataskálne

Územie

Č ĺ sn Lv

Rok zač atia

uŽí vania

Sposob

už í vania

6. Už í vanie hnuteI 'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č !. 7 ods.4 pĺ sm. f) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výmby motorové ho vozidla

7. Priiaté  dary alebo iné  výhody [ č l. 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

celkový
poč et strán

I  llllill ililt illt ilil llillilt t ilil l] ľ  I  I  illt il ilt il ilil lt l
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lnterné  poradové  č ĺ slo vergné ho

Í unkcionára (vypln ĺ  pľ í sluš ný orgán)

Majetkove pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky {  neplnoleté ho diet'ať a

5. Už í vanie nehnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č I . 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Dľ uh

Katastrálne

ú zemie

Č í sto tv

Rok zač atia

uŽí vania

Spôsob

uŽĺ vania

6. Už í vanie hnutel'nej Veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č l. 7 ods.4 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  výhody [ č l. 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatĺ a

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

I  t ililil ! ilt ilľ  il]  ill ilil ililt ilil I  I  ililt l]  ilľ ! ilil il]
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcĺ onára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽelď manŽelky {  neplnoleté ho dieť ať a

5. Už í vanle nehnuteI 'nej veci Vo vlastní ctve inej fyzickej osoby aIebo inej právnickej osoby
[ č I . 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto tv

Rok zač atia

uŽí vania

Spôsob

uŽĺ vania

6. Už í vanie hnutel'nej veci vo vIastní ctve | nej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č I . 7 ods.4 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho voldla

Rok uýľ oby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  výhody [ č I . 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum prĺ jatia

Popis

Dátum pľ ijatia

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy' priloŽte d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č í slovaní  strán.

I  lllilililll] r ilil ililil1 tilľ ililllt ililil]  ilril ilil rilr
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionáľ a (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽelď manŽelky {  neplnoleté ho diet'ať a

5. Už í vanie nehnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby aIebo inej právnickej osoby
[ č I . 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Dľ uh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn Lv

Rok zač atia

uŽí vania

SpÔsob

uŽí vania

6. UŽí vanie hnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č l. 7 ods.4 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Dĺ uh

Továľ enská znač ka

motorové ho vozidla

Rok ýoby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  výhody [ č l. 7 ods. í  pĺ sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy' priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í stovaní  strán.

celkový
poč et stránI lillillllillilrlll]  lllt illl ĺ ] ilililtI I ilt ilrililrililll]
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lnterné  poradové  č í slo veľ ejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Prí lohy

RocNÉ zucĺ oVANlE PREDDAVKoV NA DAŇ

FoToKoPlE-PRĺ LoHYKRz

Vyhlasujem, ž e vš etky ú daje v tomto oznámení  sú  pľ avdivé .

Dátum $Q 04 2 0 21

Vlastnoruč ný podpis

Miesto $ftATISLAVA

Záznamy prí sluš né ho orgánu Podpis a odllač ok peč iatky prĺ sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej

peč iatky 20

2,0
Dátum pĺ ijalia

oznámenia

Veľ ejný funkcionár priloŽil kÓpiu daň ové ho priznania

alebo potvľ denia o prí jme (č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona)
áno nte

llillll] lllllllllllillllillllllllĺ lllililllllll] lllilllllllll 
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