
Formulár vypĺ ň ajte č itateľ ne palilkovým plsmom, tmavomodrým alobo č lernym prepisovacĺ m perom podÍ a vzoru, T€xt nosmie prosahovať  predtlač enýrámik. . . .

ľ lť ' AÁÄBcč oĎ rÉ É rGH I  Í  r r L Ľ Ľ MNŇ oó ô o p

ľ * ,' oR Ŕ  Ŕ  s Š  T Ť uÚ Ú UvWXY Ý zŽo l ? 34567 8g

Oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkoqých pomeľ ov verejné ho funkcionáľ a
podľ a ú stavné ho zákona č . 35712004 Z. z' o ochrane veľ ejné ho záujmu pri r{ kone

funkciĺ verejných funkcionárov v znení  neskorš ĺ ch predpisov (ď alej len ,,ú stavný zákon")

zarok: ! 0 20

Pri ujatí  sa výkonu

verejnej funkcie
{  K3o.aprÍ lu 2020 lnternó ponadovó č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnÍ  prĺ sluš ný orgán)

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

ľ : : lľ ,ľ ' ING

Prleaisko AUGusilNlč
Rodné  č ĺ slo 82581 8 8466

Meno KATARí ľ A
Titul za
men0m

Adresa ĺ ľ vaIé ho pobytu

ulica sMREč lANsKA
obec BRATISLAVA

š tát /  sR č n iný

tel. 090501 4726

e'marr KATARINA.AUGUSTI  NIC@GMAIL.COM

č ĺ slo 6

psČ  83101

I  lllilll llil! lil l] t Ľ il ilt ilt il I t il I  I  Ľ il t il ilil ilt ill
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lntemé  poradovó č ĺ s| o verejné ho

funkcionára (vyplnÍ  prÍ sluš ný oľ gán)

B) Vykonávaná veľ ejná funkcia

-1 
pokial'tal1ý dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

llllillllllillllllllilllllllilllillllllllllillillillllilllll 
NMBs o-.2 celkový

poč et strán

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáVa

(č l' 2 ods' 'l ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu verejnej funkcie

(vyplnÍ  prÍ sluš ný orgán) * 1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) č len vlády Slovenskejrepubliky 20
d) vedú ci Ústredné ho orgánu š tátnej správy, ktor'ý nie je

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

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

f) pľ edseda Najvyš š ieho sÚdu Slovenskej republiky 20
podpĺ edseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20

g) č len Sú dnej rady Slovenskej republiky 20

h) geneľ álny prokuľ átor Slovenskej republiky 20
š peciálny prokurátor 20

i) verejný ochranca práv 20
komisár pre deti 20
komisár pre osoby so zdravotným postihnutĺ m 20

j) predseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontľ olné ho ú radu

Slovenskej republiky

2o

20

k) š tátny tajomní k 20
l) náč elní k Generálneho š tábu ozbrojených sí l Slovenskej

ľ epubliky 20

strana 2 20



lntemé  poradovó č lslo verejné ho

funkcionáľ a (vyplnĺ  prí sluš ný oľ gán)

B) Vykonávaná veľ ejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

* 1 pokial'talĺ ý 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

ýkonu verejnejfunkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán) 
* 1

m) riaditeľ  Slovenskej informač nej sluŽby 20

n) č len Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

o) starosta obce 20

p)primátor mesta 20

q) poslanec mestské ho zastupiteľ stva 20
poslanec zaslupiteĺ stva mestskej č asti
v Bratislave alebo v Koš iciach 20

r) predseda vyš š ieho ú zemné ho celku 20

{  s) poslaneczastupĺ teľ stva vyš š ieho ú zemné ho celku ol 12 2017 20

t) rektor verejnej vysokej š koly 20

u) predseda Úradu na ochranu osobných Údajov 20
podpredseda Úradu na ochľ anu osobných ú dajov 20

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

w) generálny riaditeí  Sociálnej poisť ovne 20
č len dozomej rady Sociálnej poisť ovne 20

x)š tatuĺ ámy orgán alebo č len š tatutámeho orgánu

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

y) generálny riaditeľ  Tlač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

č len správnej rady'l1ač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

20

20

I  llllilt il1il ililllilt llil ililt il ilillt I  ilil il1ililt ilil t ilt
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lntemó ponadové  č Í slo verejné ho

funkcionána (vyplnÍ  prí sluš ný oľ gán)

B) Vykonávaná voré jná 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
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu verejnej funkcie

(vyplni pŕ ĺ sluš ný orgán) 
-1

z) č len Rady pre vysielanie a retransmisiu 20
riaditeľ  Kancelárie Rady pre vysielanĺ e a retransmisiu 20

za) predseda Úradu pre reguláciu sieť ových odvetví 20
podpredseda Úradu pre reguláciu sieť ových odvefuÍ 20
č len Regulač nej rady 20

zb) predseda Úradu pre reguĺ áciu elektľ onických

komunikácií  a poš tových služ ieb

podpredseda Úradu pľ e reguláciu elektľ onických

komunikácií  a poš tových sluŽieb

20

20

20

20

pľ edseda Dopravĺ é ho Úradu

podpredseda Dopravné ho ú radu

zc)š tatutamy orgán alebo č len š tatutámeho orgánu
právnickej osoby a č len ľ iadiaceho orgánu právnickej

osoby' ktoré ho do funkcie priamo alebo nepriamo

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

20

č len kontľ olné ho orgánu alebo dozomé ho orgánu
pĺ ávnickej osoby, ktoré ho do funkcie priamo alebo
nepľ iamo navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou

Úč asť ou š tatu

20

Názov právĺ tickej osoby

zd) riaditeľ  š tátneho podniku 20
č len dozomej rady š tátneho podniku, ktoré ho

do Í unkcie ustanovuje š tát 20
likvidátor (v prí pade likvidácie š tátneho podniku) 20

Názov š tátneho podniku

l llllilll lllilllil lllľ lill llll llllil llil l l llil llll] ll lil lill
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný oryán)

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 ujalia sa
výkonu verejnej Í unkcie

Pľ edpokladaný dátum skonč enia
výkonu veľ eJnej Í unkcie

(vyplnÍ  prÍ sluš ný orgán) * 1

ze) generálny riadĺ teľ  Slovenské ho pozemkové ho fondu 20

20

20

námestní k generálneho riaditeľ a Slovenské ho
pozemkové ho fondu

č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu

zf) prezident Finanč né ho ľ iaditeÍ stva Slovenskej republiky 20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamä ti národa 20
č len správnej rady Ústavu pamä ti národa 20

zh) generálny riaditeľ  Železní c Slovenskej republi$ 20
zi) č len š tatutámeho orgánu Exportno-importnej banky

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

stamstlivosť ou 20
č len dozomej rady Úradu pre dohľ ad nad zdravotnou

starostlivosť ou 20

zk) predseda Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20
č len Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20

zl) prezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20
viceprezĺ dent Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20

zm) ĺ iaditel Vojenské ho spravodajstva 20
-1 pokial'talcý dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

celkový
poč et stránlllllll]  l| lĽ llil l] ll llil llll lllil lllil l l llilllll llill llll l| ll
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T
lntemé  ponadové  č Í slo vercjné ho

funkcionána (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

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

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č | . 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu veľ ejnejfunkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu verejnej funkcie

(vyplni piÍ sluš ný orgán) 'ĺ

zn) vedú ci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 20

20

20

20

20

vedú ď  Kanceláľ ie Národnej rady Slovenskej ľ epubliky

vedú ci Kancelárie verejné ho ochrancu práv

vedú ci Kancelárie Sú dnej rady Slovenskej republiky

vedú ci lGncelárie Ústavné ho sú du Slovenskej republiky

zo) generáĺ ny tajomní k sluŽobné ho ú radu ú stĺ edné ho orgánu

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

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

20
Názov verejnej funkcie

* 1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho pľ edpisu

celkový
poč et stľ án

I  1ililil ililt lt il| illlilt ilt ilt il I ] il I  il] ilililll t il lt il
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lntemé  poľ adové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionám (vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán)

c) Údaje oznámenia

V zmysle č l. 7 ú stavné ho zákona svojÍ m podpisom osvedč ujem, ž e

í ' ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujú cu funkclu, povolanie aIebo č innost'
označ enú  v Ústave Slovenskej republiky alebó osobitnom zákoň e za neztuč iióľ nĺ  (č !. 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 qýkonu veľ ejnej funkcie.}

Pľ ávnlcká alebo tyzlcká osoba

Názov

Sí dlo:  ulica č Í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

Spôsob skonč enia

výkonu

Dátum skonč enia

výkonu 20

2. ku dň u podania tohto oznámenia spĺ ň am podmienky nezluč iteľ nostivýkonu funkcie veľ ejné ho
funkcionáľ a s uýkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podI 'a č I . 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 nevzť ahuje na qýkon povolania, ktoré  môž e vykonávať  len [ ĺ zická osoba zazákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som š tatutárnym oľ gánom 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 dnÍ  od vymenovania do verejnej ĺ unkcĺ e

spĺ ň am {  ä no nre

pretoŽe uŽ nevykonávam vercjnú  í unkciu

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te dä Iš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohladnlte v č í slovaní  strán.

celkový
poč et strán

r illlilll llillillI lilllil ililil] il l] il I  I  ilfi t ilt ilt illt il]
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lntemé  poradovó č ĺ slo veľ eJné ho

funkcionára (vyplnÍ  prí sluš ný opán)

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

Zamestnávateľ

ľ azov $f[ JDlo E s.R.o.

SÍ dlo:ulica URBÁNKoVA
obec BRATISLAVA

š tát. /  sR ln iný

č ĺ slo $

PsČ  81 104

Som dlhodobo wolnený na výkon

verejnej funkcie podľ a Zákonnĺ ka pľ áce
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 ský subJekt

ľ azov $fllDlo E s.R.o., sTUDlo E2 s.R.o.
Sí dlo:ulica URBÁNKoVA
obec BRATISLAVA
š tát 

'/  
sR Ôn iný

Funkcia sPoloč ruí r, KoNATEĽ

č ĺ slo $

PsÔ

V prí pade, Že nepostač uje ľ ozsah tejto prí Iohy, prilož te d'alš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nosť  zohlä dnite v č í slovaní  strán

celkový
poč el stĺ ánillillillllilill] lt Ľ il ilililil1 ililt I  I  t ilt il1ililt llil ilil
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lnterné  pomdové  č Í slo vercjné ho

funkcionára (vyplnÍ  pľ í sluš ný orgán)

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

a)v š tátnom orgáne t b)v orgáne uzemnejsamosprávy offi'.: Ľ ,il1tiliiŕ riŕ | J* ., 
u,r..u

Š tátny orgán /  spoIoč nosť  /  právnlcká osoba

ruazov t{ | [VNÉ  MEsTo sR BRATISLAVA

SÍ dlo:  ulica PRIMAcÉ lru e ľ Ánĺ  esne

d) v orgáne inej právnickej osoby

č ĺ slo I

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

esČ  $|  |  Q|

iŕ -ľ ľ ,ll1lliij  07 12 2 o 18

Funkcia POSLANEC

| .: ''ľ : lŕ * í "' PosLA N EcKÁ oDM ENA

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiaholtieto prí jmy tč .7 ods. ĺ  pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z rnýkonu funkcie verejné ho funkcionára,
za ktorú  podávam toto oznámenie

(zdaniteľ ný prí jem v €) 1 0973

b) prí jmy z uýkonu 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 €) 36491

7. V sú lade s č !. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí imov fyzických osôb aIebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú cisumu prí imov' ktoré  som dosiaho!v predchádzajú com kalendárnom roku.

{  áno

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

celkový
poč et stľ án

I  lilt il]  ilil ilt llilt ilil illllllil l] il I  I  ililI ilililt llil t ilt
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lntemé  ponadové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnÍ  prÍ sluš ný orgán)

5.poč asvýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l.5ods.3a4ač I .7ods.í pí sm.c)ú stavné hozákonat

a) v š tátnom orgáne {  b) v orgáne uzemnej samosprávy

Š tĺ tny oľ gán /  spoloč nosť  l právnIcká osoba

ruezov $p[TlsLAVA _ NoVÉ  nĺ esľ o
SÍ dlo:ulica JUNÁQKA

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

c) v orgáne právnickej osoby

vykonávajú cej podnikateľ skú  č innosť
d) v orgáne inej právnickej osoby

č ĺ slo I

PSI

lŕ ľ ľ ,llxiiij  06 12 2 o 18

Funkcia POSLANEC

| .: 'ľ : lľ ,',ť "' PosLAN EcKÁ oDM ENA

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiaholtieto prí jmy [ č . 7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z uýkonu funkcie verejné ho Í unkcionára,
zaklrorú  podávam toto oznámenie

(zdaniteľ ný prí jem v €) 1 0973

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

(zdaniteľ ný prí jem v €) 36491

7. V sú Iade s č I . 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí imov fyzických osôb aIebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú cisumu prí jmov' ktoľ é  som dosiaholv predchádzaiú com kalendárnom ľ oku.

{  ä no

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy, priloŽte dä Iš ĺ  rovnaký list. TÚto skutoč nosť  zohlhdnite v č í slovaní  strán.

I  llllil lil ilil ilt lil ilt ililt llilt I  r illt ilt lt ilt ililt ilt
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lntemé  poradovó č Í slo verejné ho

funkoionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

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

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

ľ : iľ ľ ' ING

Prĺ ezvisko AUGUsTINlč

Meno KATARí ľ A
Titul za
men0m

Adresa tľ valé ho pobytu (iba ak ide o manž elď manž elku alebo neplnoleté  dieť a)

ulica SMREČ IANSKA č Í slo 6

PsČ  83101obec BRATISLAVA

š tát /  sR ln iný

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

Druh BYT
Katastľ álne BRATISLAVA _STARÉ  MEsTo
Č ĺ ĺ olv 6639'6638 VlastnÍ ckypodiel BsM

Druh BYT
Katasľ lne BRAT| SLAVA - STARÉ  nĺ esľ o
Ôĺ sto lV 6042 Vlastnĺ ckypodiel BsM

Druh BYT
Kataslrálne BRATISLAVA _ STARÉ  mesro
Č ĺ ĺ olv 5532 VlastnÍ ckypodiel BsM

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prĺ Iohy, priIož te d?Iš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohladnite v č í slovaní  strán.

colkový
poč et stránilllillillilt il| il] il1ilt ilil ilt il ililil I  ilil il ilililil illt
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lntemé  poradové  č ĺ slo veľ ejné ho

fu nkcionáľ a (vyplní  prí 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 !. 7 ods' í  pí sm. e) ú stavné ho zákona|

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽelď manž eĺ ky neplnoleté ho dieť ať a

ľ iľ ľ ' lNG

Priea/sko AUGUsilNlČ

Meno KATARí ľ I
Tĺ tulza

m0nom

Adresa tľ valé ho pobytu (!ba ak ide o manž eI ď manž elku alebo neplnoleté  dieth)

ulica sMREč nNsKA č Í slo 6

obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n ĺ ný

PsČ  83101

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

Druh GARÁŽ
Kalaslrálne BRATISLAVA _ STARÉ  mesro
lĺ slolv 6137 Vlastnĺ ckypodiel BsM

Druh REKREACNA CHALUPA
Karasľ lne 

RAJ EcKÁ LESNÁ
Ôĺ stotv 553 Vlastnĺ cky podiel 114

Druh

KatasÍ álne

ú zemie

Č í sto lv VlaetnÍ cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priIož te ď aIš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohIä dnite v č í slovaní  strán

celkový
poč et stľ ánililil]  t ill! ilil llilt illt ililililt I t ilt I  ilillt il! il l] t ilil

NMB3.0 10 stľ ana 12 20



lntemó poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluš ný oľ gán)

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

Majetkové  pomery: verejné ho í unkcionára {  manŽelď manž elky neplnoleté ho dieť ať a

; i: iľ ľ ' lNG

Priezvisko AUGUsilNlč

Meno PETER
Tltulza
men0m

Adresa tľ alé ho pobytu (iba ak ide o manž eI ď manž e| ku alebo neplnoleté  dieť a)

urica URBANKOVA

obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

č ĺ slo 6

PsČ  81 104

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

Druh BYT
Kď aslÉ lne BRATISLAVA _ STARÉ  nĺ rsro
Č ĺ sto lv 6639'6638 Vlastnĺ ckypodiel BsM

Druh BYT
Kakslrálne BRATISLAVA _ STARÉ  mesro
lĺ su uv 6042 Vlastnĺ cky podiel BsM

Druh BYT
Katas'ľ álne BRATISLAVA _ STARÉ  nĺ esľ o
Č ĺ sto lv 5532 Vlastnĺ ckypodiel BsM

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy, priIož te ď aIš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohlhdnite v č ĺ slovaní  strán

celkový
poč et stránilililil il1ilt il 1ilililt ilil il] il ilil t I  llilt ilt lllil ilil illl
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lntemé  poradové  č Í slo vereJné ho

funkcionán (vyplnÍ  prÍ sluš ný orgán)

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

Majetkové  pomery: verejné ho Í unkcionára {  manŽelď manž elky neplnoleté ho dieť ať a

I iiľ ľ ' lNG

Pľ iea/sko AUGUSTIN!Č

Meno PETER
Titul za
men0m

Adresa tľ valé ho pobytu (iba ak ide o manž elď manž elku alebo neptnoleté  dieť a)

urica URBANKOVA

obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

č ĺ slo 6

PsČ  81 104

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

Druh GARAZ
l* taslrálne BRATISLAVA _ STARÉ  ĺ rĺ esľ o
č lslo Lv 61 37 Vlastnĺ ckypodiel BsM

Druh REKREnČ ruÁ CHALUPA
l* tasJÉ lne 

RAJ EcKÁ LESNÁ
Ôĺ sto lv 553 Vlastnĺ cky podiel 1/4

Druh

Katastrálno

ú zemie

č ĺ ĺ o tv Vlastnĺ cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy' priIož te ď alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zoh!'adnite v č í slovaní  strán'

celkový
poč et stľ án

I  ll| ililt ilt il] il] ] lilt ilil il] il ilil r r ililr lll rilr ilil il]
NMB3.0_10 stľ ana 14 20



lnterné  poradovó č Í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnÍ  prÍ sluš ný orgán)

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

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

Druh

Továrenská znač ka

motoľ ovóho vozidla

Rok výľ oby motorovóho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vastní cky podiel

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 Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motoľ ové ho voldla Vlastní cky podiel

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te ď alš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nosť  zohlhdnite v č í slovaní  strán.

celkový
poč el stránlillililt ilt ililililltt ilt ilr! il] il liltI  rililil t illrilt ilt

NRAB3.O 11 strana 15 20



lntemó poľ adovó č ĺ slo veľ ejné ho

funkcionán (vyplnÍ  prÍ sluš ný oryán)

Majetkové  pomery: {  veľ ejné ho funkcionára manŽelď manž etky neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

VlastnÍ cky podĺ el

Druh

Vlastní cky podiel

4. Existenc| azávä zku [ č !. 7 ods. 4 pí sm. d) ú stavné ho zákonal

Druh HYPOTEKARNY UVER .426 963 EUR

niil P 12 2o1r Výš ka podielu 112

Druh HYPOTEKARNY UVER .290 525 EUR

nľ tr 15 03 2o2o Výš ka podielu 112

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy' prilož te ď aIš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohI 'adnite v č í slovaní  strán.

ce| kový
poč et strán

I  il] t il ilt il ilil 1il ilil illI  il1il l] il I  I  lililt ilil il]  ilil
NRAB3.O-12 strana 1 6 20



lntemó poradovó č ĺ slo vercjné ho

fu nkcionána (vyp| nĺ  prÍ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcĺ onára {  manŽelď manž ellĺ y nepĺ noleté ho dieť ať a

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

Druh

Vlashĺ 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 HYPOTEKARNY UVER

ffiľ  12 12 2017 Výš ka podielu 112

Druh HYPOTEKARNY UVER

ľ j lľ * ľ  ĺ 5 03 2o2o Výš kapodielu 112

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy' prilož te dhIš ĺ  rovnaký I ist. Tú to skutoč nosť  zohľ adnite v č ĺ slovaní  strán.

celkový
poč el stľ ánililllillllillil llil|  lilt illI ilt il l] il I  I  llilllt t ilt ilt ll]

NMB3'0 í 2 strana 17 20



lntemé  poľ adové  č ĺ slo veľ ejnóho

fu nkcionáľ a (vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán)

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

5. Už í vanie nehnuteľ nei vecivo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickei osoby
[ č l. 7 ods. 4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne

ú zemie

č ĺ sn tv

Rok zač atia

uŽĺ vania

Spôsob

uä vania

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

Druh osoBNÝ nuroMoBll

ľ Jŕ ff:nil: Ť m MERcEDEs BENz GLE

Rokvýroby motoľ ové hovozidla 20ĺ  9

7. Prijaté  dary alebo iné  výhody [ č l. 7 ods. 1 pí sm. f) ú stavné ho zákonal

Popis

Dáfum pĺ ĺ jatia

Popis

Dáfum pĺ ijatia

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

celkový
poč et strán

I  il] il]  ilt il] t ililt llil ilililt il !] il1 I  llil ililllil ilil t il!
NMB3.0 13 stÍ ana 1 8 20



lnteľ nó poľ adovó č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnÍ  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: veľ ejné ho Í unkcĺ onára {  manž elď manž elky neplnoleté ho dieť ať a

5. Už í vanie nehnutel'nej vecivo vIastní Gtve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č l. 7 ods' 4 pí sm. e}  ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrá| ne

ú zemie

Ôĺ su lv

Rok zač atia
už ĺ vanla

Spôaob

uŽĺ vania

6. Už í vanie hnutel'nej vecivo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej pľ ávnickej osoby
[ č !. 7 ods. 4 pí sm' f) ú stavné ho zákonal

Druh osoBNÝ nuľ oMoBlL

ľ J'lff:nilx'ffi MERcEDEs BENZ _ cls
Rokvýrobymotorové hovozidla 2018

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

Popis

Dáfum prĺ jatia

Popis

Dátum pľ ijatia

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy' priIož te ď aIš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohI 'adnite v č í sIovaní  strán.

ceĺ kový
poč et stľ án

I  illt il illlllt il lilllilt illl ililt ililt I  I  illlt ilt ilt il ilil t ilt
NMB3.0 13 stiana 1 9 20



lntemé  poradovó č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnÍ  prí sluš ný olgán)

Pľ ĺ lohy

DANOVE PRIZNANIE

PoTVRDENIA o ZDANITEĽ NÝCH PRí JMoCH

Vyhlasujem' ž e vš etlĺ y ú daje v tomto oznámení  sú  pravdivé .
Vlastnoruč ný podpis

Miesto BRATISLAVA

Dálun )) 04 2 0 21

Záznamy prí sluš né ho oľ gánu Podpĺ s a odtlač ok peč iatky prĺ sluš nóho oľ gánu

Dáfum poš tovej

peč iatky

Dátum prijatia

omámenia

20

20
Veĺ ejný funkcionár priloŽil kópiu daň ové ho primania

alebo potvrdenia o prÍ jme (č 1. 7 ods. 2 ú stavnóho ákona)
áno nte

lllllilllllilllllllillilllllllllllllllllllllilillilillt llil 
NMB3 o 4 celkový

poč et strán
strana 20 20
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