
A.

c.

B

oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov
za rok2018

podl'a ú stavné ho zákona č ,.35712004Z. z. o ochľ ane veľ ejné ho záujmu
v znení  ú stavné ho zákona č ,.54512005 Z. z.

Poznámka: V prí pade potreby vlož te do prĺ sluŠ nej tabuľ ky nové  riadky

osobné né ho funkcionára

resa trvalé ho u orient. č ., P

osobné  ú en c vs om osti
Por. č . Meno Priezvisko
1

2.

3.

4.

5.

trvalé ho ul orient. č . obec

oznámenie verejné ho funkcionára podľ a č l. 7 ods. 1 pí sm. a) ú stavné ho zákona:
Spí ňam pod m ien ky nezluč itel'nosti výkon u fu n kcie verej né ho fun kcionára
s výkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podl'a č l. 5 ods. í  a 2 ú stavné ho zákona.

D.

E

osobné  ú daje vereiné ho funkcionára
Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia (dd.mm.rrrr)

Martin Chren lno. 17.3.1981

resa trvalé ho ulica orient. č . PS
Haburská 4gĺ C,821 01 Bratislava

Názov verejnejnej funkcie fuveďte funkciu v Bĺ atislavskom samosprávnom kraji)

poslanec

mimo PP, Zákonní k práce, verejná služ ba, š tátna služ ba a pod.)

Zamestnávatel' Funkcia Prí iem (EUR

F Podnikatelske cinnost' (ž ivnosť , samostatne hospodáriaci rol'ní k, slobodné  povotania a pod.)

Názov podnikateľ ské ho subiektu Funkcia Prĺ iem EUR)
Policv Advĺ sory, s.r.o

| ediný spoloč nĺ k, bezodplantá č innosť  s
uýnimkou podielu na zisku



G

H.

-Funkcievš tátnyoánoch,orgánochú zemnejsamosprávy,voľ gánochprávnickýchosôb

vykonávajú cich podnikatel'skú  č innost'a v orgánoch iných právnických osôb

Názov organizácie Funkcia
Funkč né  alebo iné
poŽitky (áno/nie)

Prí jem (EUR)

Mestská č asť  Bratislava - RuŽinov starosta 2573,72

Hlavné  mesto SR Bratislava poslanec 4524

Bratislavský samosprávny kraj poslanec 9354,16

etkové  pomery verejné ho funkcionára
nutel'nosti, vrátane a

Katastrálne ú zemie

100o/o nre6418 Bratislava_RuŽinovBYT
nte1755 Banská Š tiavnica 1O0o/oVĺ KENDoVŕ  BYT

ctvo 35 násobokcena resa
Podiel BSM (áno/nieNázov

100o/o nieosobný automobi|  zn. BMW
100o/o nrebytové  zariadenie
100o/o nteosobný automobil zn. BMW

nota resa ca 35 násobok mrnVlastní ctvo majetkové ho práva alebo iná ma

Podiel BSM (áno/nie)Názov
100o/o nteobchodný podiel v spoloč nosti (Policy Advisory, s.r.o.)

1Q)o/o ntefinanč ná hotovosť , cenné  papiere

minimálnlne nazne

na nosť ravn

ncia závä zku na
ú ver

ruč enie za Úve

áno

enie o podanom daňovom priznaní  k dani z prí jmov fyzických osÔb alebo iný doklad vydávaný

daňové  Úč ely potvrdzujú cisumu prí jmov, ktoré  verejný funkcionár zí skalza predchádzajú ci

k tomuto oznámeniu neskÔr 30.4. o-ntede

rok
priloŽený k tomuto oznámeniu (áno - nie)



erym o nkcio ra
Vlastní ctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastn an o ru

Názov LVč Katastrálne ú zemie Podiel BSM (áno/nie)

n cena 35 násobok minimál
Názov Podiel BSM (áno/nĺ e)

astní ctvo m o nota Úca 35 násobok min. mzdv
Názov Podiel BSM (áno/nie)

Existencia závä zku na lnenie h ce 35 násobok min

J. Majetkové  pomery neplnoletých detí  Žijú cich v spoloč nej domácnosti (Uvedú  sa majetkové  pomery
kaž dé ho nepInoleté ho dieť ať a osobĺ tne)

Neplnoleté  deti uvedené  v č asti C. tohto oznámenia nevlastnia majetok podl'a č l. 7 ods. 1

pí sm. e) ú stavné ho zákona @znač te krĺ ž ikom)

Neplnoleté  diet'a uvedené  v č asti C. pod č í slom .. tohto oznámenia nevlastní
majetok podl'a č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona @znač te krĺ ž ikom)

Meno a priezvisko neplnoleté ho dietat'a

í ctvo nehnutel'nosti vrátane ane o rU

Katastrálne ú zemie Podiel BSM áno/n

astní ctvo hnutel'n kto cena 35 násobok minimál
Názov Podiel



ho ráva alebo resah 35 násobok n

Názov Podiel

na azne lnenie ce ni

Prehlasujem, Že uvedené  ú daje sú  pravdivé .

Dátum: 27. marca2019 Podpis:

Sú hlasí m so zverejnení m tohto oznámenia na internetovej stránke Bratislavské ho samosprávneho

kraja.

Dátum: 27. marca2019 Podpis:
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