
A.

B.

Uznamenle ľ unKctl' zamestnanlt clnnostl a maJetKovycn pomerov
za ľ ok 20ĺ 8

podl'a ú stavné ho zákona č . 357í 2004Z. z. o ochľ ane verejné ho záujmu
v znení  ú stavné ho zákona č . 54512005 Z.z.

Pomámka: V prí pade potĺ eby vlož te do prí sluš nej tabuľ l< y nové  riadky.

zamesinanie @rac' pomer, dohody mimo PP, Zákonní k práce, verejná služ ba, š tátna sluŽba a pod.)

Zamestnávatel' Funkcĺ a Prí ĺ em (EUR)

D.

E.

F

Meno Friezvisko Titul Dátum narodenia (dd.mm.rrrr)
Marian Greksa Mgĺ 11 .6.1959

trvalé ho orient. č .

Blagoevova 10, Bratislava, 85104

verejnejnei funkcĺ e (uveďte funkciu v Bratislavskom saĺ nosprávnom laaii}

poslanec

osobné
Meno

funkcionára
Priezvisko

Greksa

trvalé ho c.

Nová

v
Meno Pľ iezvisko

1 Marĺ anna Greksa

trvalé ho orient.
24, Nová Dedinka, 900 29

verejné ho Í unkcionára podlä č l. 7 ods. 1 písm, a) ú stavné ho zákona.
spíňa m pod m ienky nezluč itel'nosti výkonu tunkcie verejné ho fu nkcionáľ a

h zamestnanĺ  alebo č innostĺ č l. 5 ods. 1 a 2 ú stavné ho zákona.

roľ ní k. slobodné  povolania a pod.)

Názov podnĺ kateľ ské ho subiektu Funkcia Prí iem (EUR)
slobodný umelec spevák 7 450



G.

H.

rf qYt atwn

Funkcie v š tátnych orgánoch, v orgánoch pľ ávnických osôb
č innosť  a vú cich osôb

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

Prĺ jem (EUR)

Bratislavská vodárenská
spoloč nosť

č len Dozornej rady NIE 7 595,80

Magistrát hlavné ho mesta SR
Bratislavy

poslanec mestské ho
zastupiteľ stva

NIE 6 184,88

Bratĺ slavský samosprávny kľ aj poslanec BSK NIE 9 7ô1

a

Názov LV č . Katastľ álne ú zemie Podĺ el BSM ánoinĺ e

Vlastní ctvo hnutel'nei veci, ktore pgqq presahuje 35 násobok minimálnej mzdy
Názov Podiel BsM (áno/nie)

alebo hodnota 35 násobok min.
Názov Podiel BSM (áno/nĺ e)

závä zku na te 35 m

ano
nie

o podanom daňovom priznaní  k dani z prĺ jmov fyzických osÔb alebo ĺ ný doklad vydávaný na
ú cely potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  verejný funkcionár zí skal za predchádzajú ci kalendámy

30.4.

priloŽený k tomuto oznámeniu (áno _ nie)
k tomuto oznámeniu



ra

ctva a

LV Podiel

rodinný dom s pozemkom 270 Dedinka pri Dunaii 100% nte

cena 35
Názov Podiel BSM (áno/nie)

Vlastní ctvo maietkové ho práva alebo ĺ ná maie
Nĺ ázov Podiel BSM (áno/nie)

závä zkuna
hvpotekámv ú ver vo Vš eobecnei ú verovei banke.

J. Maietkové  pomery neplnolebých detí  ž ijú cich v spoloč nej domácnosti pvedú  sa majetkové  pomery
kaž dé ho nepl noleté ho dieť  ať a osobĺ tne)

V nevlastnia majetok podľ a 7 ods. 1

ú stavné ho zákona X

diet'a uvedené  v č astiC. pod slom.....,.. tohto oznámenia nevlastní
(označ te krĺ Žikom)č l. 7 ods. 1 e ú stavné ho zákona

a

a
L Podiel

cena 35 násobok
Názov Podiel



alebo
min

Podí el

na 35 mzdv

Prehlasujem, Že uvedené  ú daje sú  pravdĺ vé .

Dátum: 26.3.2019
Podpis:

Sú hlasí m so zverejnení m tohto oznámenĺ a na intemeĺ ovejstránke Bratĺ slavské ho samosprávneho kraja.

Dátum: 26'3.2019
Podpis:

/ r,
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