
Formulár vypĺ ň ajte č itatel'ne palič kovým pĺ smom' tmavomodnj'm alebo č iernym prepisovací m perom podl'a vzoru. Text nesmie presahovať  pĺ edtlač ený
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oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov verejné ho funkcionára
podl'a ú stavné ho zákona č .35712004 Z. z. o ochrane verejné ho záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v znení  neskorš ĺ ch predpisov (dalej len 
',Ústavný 

zákon'')

zarok: 2 0 19

Pĺ i ujatí  sa v.ýkonu

verejnej funkcie
{  K3o.aprí lu 2020 lnteľ né  poradové  č í slo veľ ejné ho

funkcionára (vyplní  pľ í sluš ný oľ gán)

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

il: lľ ľ ' !NG.

Priezvisko CHREN

Rodné č í slo 8í  0317

Meno MARTIN
Titulza
men0m

8171

Adresa trvalé ho pobytu

ulica HABURSKA č í slo 49Ic

psČ  8210,|obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

rer 0905305466

E.MA| I  MARTIN@MARTINCH REN.SK

I  lllilil l] il ilt ilililil ilt illilt illil I  I  illllilt ilil il]  il]
NRAB3.O-01 strana 1 ii'ľ ľ ,,*  15



lnterné  poradové  č í slo verejneho

funkcionára (vyplní  pľ ĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná Vereiná funkcia

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

Verejná 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
uýkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prí sluš ný orgán) * 1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) č len vlády Slovenskej ľ epubliky 20
d) vedú ci ú stľ edné ho orgánu š tátnej správy, ktoý nie je

č lenom vlády Slovenske|  republiky 20
Názov Ústredné ho orgánu š tátnej správy

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

í ) predseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20
podpredseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republi$ 20

g) č len Sú dnej rady Slovenskej republiky 20

h) generálny prokurátor Slovenske|  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 kontroĺ né 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 elnĺ k Geneľ álneho š tábu ozbrojených sí l Slovenskej

republiky 20
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I
lnteľ né  poradové  č Í slo veľ ejneho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚcej strany)

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

Verejná 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 verejnej Í unkcie

(vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán) * 1

m) riaditeľ  Sĺ ovenskej iní ormač nej služ by 20

n) č len Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

o) starosta obce 20

p) primátor mesta 20

q) poslanec mestské ho zastupitel'sfua 20
poslanec zastupiteľ sfua mestskej č asti
v Bratislave alebo v Koš iciach 20

r) predseda vyŠ š ieho ú zemné ho celku 20

{  s) poslanec zastupitel'stva vyš š ieho ú zemné ho celku 04 12 2017 20

t) rektorverejnej vysokej š koly 20

u) predseda Úľ adu na ochranu osobných Údajov 20
podpredseda Úradu na ochranu osobných ú dajov 20

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

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

x)š tatutamy orgán alebo č len š tatutámeho orgánu

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

y) generálny riaditeľ  Tlač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

č len správnej rady Tlač ovej agentÚry Slovenskej
republiky

20

20
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lnterné  poradové  č í slo verejneho

funkcionáľ a (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verej ná fu n kcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

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

Verejná funkcia, za ktoľ ú  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

(vyplní  prí sĺ uš ný oľ gán) * 1

z) č len Rady pre vysielanie a ľ etransmisiu 20
riaditeľ  Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 20

za) predseda Úradu pre reguláciu sieť ouých odvefuĺ 20
podpredseda Úradu pľ e reguláciu sieť ových odvetví 20
č len Regulač nej rady 20

zb) pľ edseda Úradu pre reguláciu elektronických

komunikácií  a poš tovlých sluŽieb

podpredseda Úradu pre regulácĺ u elektronických

komunikácií  a poš tových sluŽieb

20

20
pĺ edseda Dopravné ho Úradu 20
podpredseda Dopravné ho ú radu 20

zc) š tatutárny oľ gán alebo č len š tatutárneho orgánu
právnickej osoby a č len riadiaceho oľ gánu právnickej

osoby, ktoré ho do í unkcie priamo alebo nepriamo

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

20

č len kontrolné ho orgánu alebo dozomé ho orgánu
právnickej osoby, ktoré ho do funkcie priamo alebo

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

ú č asť ou š tátu

20

Názov právnickej osoby

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

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

Názov š tátneho podniku
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lnterné  poradové  č í slo verejneho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná Verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚcej strany)

Verejná funkcia, za ktoľ ú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum u| atia sa

lnýkonu verejnej funkcie
Pľ edpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prí sluš ný oľ gán) * 1

ze) generálny riaditeľ  Slovenské ho pozemkové ho fondu 20
námestní k generálneho riaditeľ a Slovenské ho
pozemkové ho fondu 20
č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu 20

zf) prezident Finanč né ho riaditeľ stva Slovenskej ľ epubliky 20

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

zh) generálny ľ iaditeľ  Žebzní c Slovenskej republiky 20
zi) č len š tatutárneho orgánu Exportno-importnej banky

Slovenskel republiky 20

zj) predseda Úradu pľ e doh| ad nad zdravotnou

starostlivosť ou

č len dozorne|  rady Uradu pre dohl'ad nad zdravotnou

starostlivosť ou

20

20

zk) pľ edseda Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20
č len Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20

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

zm) riaditeľ  Vojenské ho spravodajstva 20
* 1 pgkial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verej ná fun kcia (pokrač ovanie z predchá dzqÚcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujalia sa
v'ýkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu vere| nej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) * 1

zn) vedú ci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárie Náľ odnej rady Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárie verejneho ochrancu práv 20
vedÚci Kancelárie Sú dnej ľ ady Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárie Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

zo) generálny tajomnĺ k sluŽobné ho ú radu ú stredné ho orgánu

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

zp) vere| ný funkcionár, ktoý nie je uvedený v pí smenách a) až zo),
ak tak ustanoví  zákon

20
Názov verejnej Í unkcie

* 1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu
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lnteľ né  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  pľ í sluš ný orgán)

c) Úoaje 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 funkciu, povolanie alebo č innost'
označ enú  v Ústave SIovenskej republiky alebo osobitnom zákoň e za nezluč itel'nú  (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 ujatĺ  sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sí dlo:  ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

SpÔsob skonč enia

uikonu

Dátum skonč enia

výkonu 20

2. ku dň u podania tohto oznámenia spí ň am podmienky nezluč itet'nosti výkonu funkcie verejné ho
funkcionára s výkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podl'a č l. 5 ods. 1 až 3 ú stavné ho
zákona, ked'ž 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 výkon povolania, ktoré  mÔŽe vykonávať  len fyzická osoba za zákonom
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 vereinej funkcie

Spĺ ň am {  áno nte

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú  funkciu

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.

celkotĺ ý
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lnteme poradove č í slo verejneho

fu nkcionára (vyplní  pľ Í 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. í  pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Zamestnávateľ

Názov

Sí dlo:  ulica č í slo

obec PsČ

š tát SR Č n iný

Som dlhodobo uvol'nený na t4?kon

verqnej í unkcie podľ a Zákonní ka práce
ano nte

4. vykonávam nasledujú cu podnikatel'skú  č innost'[ č l. 5 ods. 2 a č l.7 ods. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Podnikatel'ský subjekt

Názov

Sí dlo:  ulica

obec

š tát sR Č n iný

Funkcia

č í slo

PSČ

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te d'aIš í  ľ ovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.
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lnteľ né  poĺ adové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

5.poč asvýkonuverejneifunkciemámtietofunkcie[ č l.5ods.3a4ač l.7ods.í pí sm.c)ú stavné hozákona]

a) v š tátnom orgáne t b) v orgáne ú zemnej samosprávy c).] ; roáne právnĺ ckej osoby
vykonávajú cej podnĺ katel'skú  č innosť

Š tátny oľ gán 1 spoloč nosť  /  právnická osoba

Názov t{ | { VNÉ  MEsTo sR BRATISLAVA

Sí dlo;  ulica PR!MAcIALN E NAM EsTlE

d) v orgáne inej právnickej osoby

č ĺ slo '|

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

PsČ  8í  101

ilxľ fr?l,1liiľ  07 12 2 O 18

Funkcia POSLANEC
Funkč né  alebo

iné  poŽitky

6. v pľ edchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto prí imy Í 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

(zdanitel'ný prí jem v €) 6489

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 €) 58934

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 jmov fyzických osôb alebo iný dokIad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiaholv predchádzajú com kaIendárnom roku.

{  áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah teito prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zoh!'adnite v č í slovaní  strán
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

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

a)v š tátnom orgáne t b) v orgáne Územnej samosprávy offi'.: ľ ,ľ :ä ľ i!i1ľ .1!| J* , 
u'.* o

Š tátny orgán /  spoloč nost'/  právnická osoba

Názov !!| f$TsKA Č nsŤ  BRATlsLAVA-RuŽlruov
Sí dlo:ulica MIERQVA

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n ĺ ný

ilffiľ 'llllii'ľ  10 12 2 O 20

Funkcia sTARosTA MESTSKEJ Č nsľ I
Funkč né  alebo

iné  poŽitky

d) v orgáne inej právnickej osoby

č í sto lJ|

PsČ  82105

6. v predchádzajÚcom kalendárnom roku som dosiaholtieto prí jmy tč . 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 funkcĺ í , 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 fyzických osôb aIebo lný doklad vydávaný na daň ové  ú č eIy
potvrdzujú ci sumu prí jmov' ktoré  som dosiaho!v predchádzajú com ka| endárnom roku.

an0

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prĺ lož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zoh!'adnite v č í sIovaní  strán.
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lnterne poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

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

Majetkové  pomery: {  verejné ho Í unkcionára manŽelalmanŽelky neplnoleté ho dieť ať a

Titulpľ ed

menom ING. Meno MARTIN

Priezvisko CHREN Titulza
menom

Adľ esa tľ valé ho pobytu (iba ak lde o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieť a)

urica HABURSKA č í slo 49lc

PsČ  8210'|obec BRATISLAVA

š tát sR Č n iný

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

Druh BYT
Katastrálne 

B RATIS LAVA-RuŽI  ľ  ov
Č ĺ su Lv 641 8 Vrastnickypodiel 100%

Druh ví xeľ ĺ Do\ ľ ý BYT
Katastralne BANSKA Š rnvľ  lcA
Č ĺ snlv 1755 Vlastnĺ ckypodiel 100%

Dľ uh

Katastrálne

Územie

Č ĺ sto Lv Vlastnĺ cky podiel

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
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lnterné  poľ adové  č Í slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  pľ í sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: {  verejné ho funkcionáľ a manŽelaimanŽelky neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh osoBNÝ nuroMoBlL

lľ ŕ l;un''l: ij ŕ  BMW

Rokrnýroby motorové ho voziď a lQ{  $ Vlastní ckypodiel 100%

Druh osoBNÝ nuľ oMoBIL

ľ Jŕ [ ä nffi'Jä  BMW

Rok vlýroby motorové ho uozidla )QJ$ Vlastní ckypodiel 100o/o

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výľ oby motorové ho vozidla Vlaslní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výľ oby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

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
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I
lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  pľ ĺ sluš ný orgán)

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

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

Druh oBcHoDNÝ PoDlEL sPoLoČ ľ ĺ osĺ I  PoLlcY ADVIsoRY,s.R.o.

VlastnÍ cky podie l 1 00o/o

DrUh FINANCNA HOTOVOST

Vlastnĺ cky podiel 1 00o/o

Druh QENNÉ  PAPIERE

Vlastní ckypodiel 100%

Druh

Vlastní cky podiel

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

Druh HYPoTEKARNY Úven

n'iil 22 os 2012 Výš kapodielu 100%

Druh ZMENKoVE RUGEN\EZAUVERYzA PoD. č lľ ľ osŤ  po
Dátum

vzniku 2018 Výš kapodielu 100%

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah teito prí lohy, prilož te d'aIš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.
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lnterné  poradové  č í slo verejneho

funkcionára (vypln í  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť atä

5. UŽí vanle nehnutel'nej veci vo vIastní ctve inej fyzickej osoby alebo lnej právnickej osoby
[ č I . 7 ods. 4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne

Územie

Č ĺ slo tv

Rok zač atia

uŽí vania

SpÔsob

uŽí vania

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

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozĺ dla

Rok uýroby motorové ho vozidla

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

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum pľ ijatia

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah teito prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohI 'adnite v č í slovaní  strán
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lntemé  poradové  č í slo verejneho

funkcionára (vypĺ ní  prí sluš ný orgán)

Prí lohy

RocNÉ zÚČ toVANlE PREDDAVKoV NA DAŇ  2019

PoTVRDENIE o ZDANITEĽ NÝGH PRĺ JMoGH Fo - MU 2o19

PoTVRDEN| E o ZDANITEĽ NÝCH PRĺ JMoGH Fo - BsK 2019

PoTVRDENIE o zDANlTEĽ NÝcH PRĺ JMoGH Fo - HLMSR 2019

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

oátum !$ 04 2 0 20

Miesto BRATISLAVA

Záznamy prí sIuš né ho orgán u Podpis a odtlač ok peč iatky prí sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej

peč iatky 20
Dátum pľ ijatia

oznámenia 20
Verqný ĺ unkcionár priloŽĺ l kópiu daň ové ho priznania

alebo potvrdenia o prí jme (č l' 7 ods' 2 Ústavné ho zákona)
an0 nie
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