
oznámenie funkcií , zamestnaní o č inností  a majetkových pomeľ ov

podľ a ú stavné ho zákonaNR SR č .35712004 Z. z. o ocltrane verejné ho záujmu
pri qýkone funkcií  verejných funkcionáľ ov V Znení  ú stavné ho zákona č .

54512005 Z. z.

zakalenďáľ ny ľ ok 2018 do 31. marca 2019

A. Základné  ú daje o veľ ejnom funkcionáľ ovi

Meno a priezvisko (tituly) Juľ aj Káč er, Ing.

Rodné  č í slo 1o) 85010716573

Adresa na doruč ovanie doporuč ených zásielok lo) Janka Alexyho 7 ,84l 0l , Bľ atislava

Veľ ejná funkcia vykonávaná pľ edchádzajú ci ľ ok podl'a č l. 2 ods. l ú st. zák. č . 357 12004 Z. z . v znení  ú stavné ho
zákona č ' 54512005 Z. z.2)

poslanec miestneho Zastupitel'stva Bratislava - Dú bravka
poslanec mestské ho Zastupitel'Stva Bratislava - viceprimátoľ
poslanec Bľ atislavské ho samosprávneho kĺ aj a

n. Úaaje oznámenia

ĺ '. Ku dňu podania tohto oznámenia splňam podmienky nezluč itel'nosti výkonu funkcie
veľ ejné ho funkcionára s výkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podl'a č l. 5
ods. 1' a 2 ú stavné ho zákonao keďž e:

a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a č innosti, ktoré  sú  nezluč iteľ né  s funkciou verejné ho funkcionáľ a podľ a
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nie som š tatutárnym orgánom, alebo č lenom š tatutárneho oľ gánu, č lenom riadiaceho, kontrolné ho alebo
dozorné ho orgánu právnickej osoby, ktoľ á bola zľ iadená na v'ýkon podnikatel'skej č innosti (okľ em valné ho
zhr omaŽdenia a č lenskej schô dze),3)

2. Popľ i qýkone funkcie verejné ho funkcionáľ a vykonávam nasledovné  zamestnanie
v pľ acovnom pomeľ e alebo obdobnom pľ acovnom vzť ahu alebo v š tátnozamestnaneckom
pomeľ € (č l. 7 ods. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona):

Názov zamestné ĺ vateľ a:  Cabernet finance , a.s.

Sí dlo-ulica, č í slo:  Laurinská 11 ,81l 01 , Bratislava

Som d| hodobo plne uvolhený na výkon verejnej funkcie poď| 'aZákoĺ ní ka práce NIE. 5)



3. Vykonávam nasledovnú  podnikatel'skú  č innost' ( č 1. 5 ods' 2 a č l.7 ods. 1 pí sm. b)
ú stavné ho zákona):

Názov podnikatel'ské ho subjektu - SPECTER SPORTS

Sí dlo - ulica, č í slo Rusovská cesta 36 , obec Bratislava

PSČ  85l 01 , IČ o 51 12317'7

Pľ ávna forma vykonávania podnikatel'skej č innosti - akciová spoloč nosť

Funkcia - č len dozoľ nej ľ ady

4. Vykonávam inú  samostatnú  zárobkovú  č innost' ( č l. 5 ods. 2 a č L 7 ods. 1 pí sm' b)
ú stavné ho zákona)s)'

Nevykonávam

5. Poč as výkonu veľ ejnej funkcie mám t ieto funkcie (č l. 7 ods. 1 pí sm. c) ú stavné ho
zákona):

a) Vykonávam funkciu v ú zemnej samospľ áve

l.obec, alebo samospľ ávny kraj, kde sa funkcia vykonávala- Bratislavsky samosprávny kľ aj

názovl označ enie funkcie - poslanec

Z tejto funkcie mám prí jem, funkč ný alebo iný pôž itok. 5)

2. obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonávala - Mestská č asť  Bľ atislava - Dú bravka

názovl označ enie funkcie - poslanec

Ztejto funkcie mám prí jem, funkč ný alebo iný PôŽitok. 
5)

3. obec, alebo samospľ ávny kraj, kde sa funkcia vykonávala - Magistrát hlavné ho mesta SR Bratislavy

názov/  označ enie funkcie - poslanec - vicepľ imátoľ

Z tejto funkcie mám prí jem, funkč ný alebo iný pôŽitok. 5)

b) Vykonávam funkciu v orgánoch pľ ávnických osôb vykonávajú cich podnikatel'skú  č innost', ktoľ á mi
vyplýva zo zákona, alebo v ktoľ ých má obec majetkovú  ú č asť ?)

Názov podnikatel'ské ho subjektu - Bratislavská vodáľ enská spoloč nosť

Sĺ dlo - ulica' č í slo- Preš ovská 38 obec Bľ atislava

PSČ  826 46IČ o 35 850 370

Pľ ávna foľ ma vykon áv ania podnikateľ skej č innosti :  akciová spo loč nosť

Funkcia:  č len dozornej ľ ady

Ztejto funkcie mám pľ í jem, funkč ný alebo iný Pôž itok. 
5)



Názov podnikatel'ské ho subjektu- KSP

Sí d| o - ulica, č í slo Vajnoľ ská 135 obec Bľ atislava

PSČ  831 04 IČ o 35 847 689

Pľ ávna foľ ma vykonä vania podnikatel'skej č innosti :  s.ľ .o.

Funkcia:  č len dozoľ nej rady

Z tejto funkcie mám prí jem, funkč ný alebo iný Pôž itok. 
5)

c) Vykonávam funkciu v oľ gánoch pľ ávnických osôb nevykonávajú cich podnikate| 'skú  č innost'8)

1. Názov pľ ávnickej osoby Nadácia Cveľ novka

Sí dlo - ulica, č í slo Plzenská 4 obec Bratislava
PSČ  8310l IČ o 5006342l
Právna foľ ma vykonáyania č innosti nadácia

Funkcia č len ýkonnej rady

Ztejto funkcie nemám prí jem, funkč ný alebo iný Pôž itok. 
5)

6. V uplynulom kalendáľ nom ľ oku som z výkonu funkcie verejné ho funkcionáľ a a
z výkonu funkcií , povolaní  a č inností , ktoré  uvádzam v bodoch Bl2 až  5 dosiahol
nasledovný prí jem (č 1. 7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona):

a) pľ í jem z výkonu funkcie verejné ho funkcionáľ a 25 324,64 EUR (hľ ubý prí jem)

b) pľ í j em z výkonu í ných funkcií  , zamestnaní  alebo č inností g) 1 3 1 0 1 ,3 8 EUR (hrubý prí j em)

Š tátny oľ gán, obchodná spoloč nosť , zamestnávateľ , právnická osoba nevykonávajú ca podnikateľ skú  č innosť ,
orgán ú zemnej samospľ ávy:

l. Názov: Bľ atislavská vodárenská spoloč nosť , a.s.

Pľ ĺ jem v EUR: 6578,2l (hľ ubý prí jem)

2. Názov: KSP s.r'o.'

Pľ í jem v EUR: 2720,44 (hrubý prí jem)

3. Názov: Bľ atislavský samospľ ávny kľ aj

Pľ í jem v EUR: 8124,73 (hrubý pľ í jem)

4. Názov: Mestská č asť  Bľ atislava - Dú bľ avka

Pľ í jem v EUR: 2443,89 (hĺ ubý prí jem)

5. Názov: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Pľ í jem v EUR: 6057,97 (hľ ubý prĺ jem)

6.Názov: Cabernet Finance, a.s.

Pľ í jem v EUR: 13 101,38 (hrubý prí jem)



7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona pľ ikladám v prí lohe potvrdenie o podanom
daňovom priznaní  k dani z prí jmov fyzických osôb za pľ edchádzajú ci kalendárny ľ ok
alebo iný doklad vydávaný na daňové  ú č ely, potvľ dzujú ci sumu pľ í jmov, ktoľ é  som zí skal
za pľ edchádzajú ci kalendáľ ny ľ ok 2018

Áno a)

C. Majetkové  pomeľ y veľ ejné ho funkcionáľ a a majetkové  pomeľ y
manž elalmanž elky a neplnole{ ich detí , ktoľ é  s ní m ž ijú v domácnosti (č 1. 7

ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona)

1. Majetkové  pomery veľ ejné ho funkcionára

a) Nehnutel'ný majetok
Napr. oľ ná pôda, vinica, chmelhica, trvalý trávnatý poľ ast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok' vodná

plocha' zastavaná plocha, nádvoľ ie, stavebný pozemok, iné  pozemky, ľ odinný dom, bytoqý dom' byt, nebytoqý
pľ iestoľ , gaľ áž , budova pre obchod a služ by, priemyselná budova a sklad, stavba na individuá| nu rekreáciu,
ľ ozostavané  stavby, ak sú  zapí sané  v katastľ i nehnutel'ností , iné  stavby.

1. Dľ uh majetku - stavba chaty

Katastľ álne ú zemie Bľ atislava Kaľ lova Ves

Č í slo paľ ce1y326gl4 Č ĺ slo Lv 294 Podie| v oÁ 100

2. Dľ uh majetku - byt

Katastľ álne ú zemie Bľ atislava Dú bravka

Č ĺ slo parcely 2962112 Č ĺ slo Lv 2900 Podiel v %  100

3. Majetkové  pomery neplnoletych detí , ktoré  ž ijú  s veľ ejným funkcionáľ om v spoloč nei
domácnostils)

1. Meno a priezvisko dieť ať a Dorota Káč eľ ová

Tľ valý pobyt Janka Alexyho 7,8410l Bratislava

1. Meno a pľ iezvisko ďieť ať a Juľ aj Káč eľ

Trvalý pobyt Janka Alexyho 7,84101Bratislava



Vyhlasuj emrž e vš etky ú daje v tomto oznámení  sú  pľ avdivé .

Dátum: 283.2019 Miesto: v Bľ atislave

Vysvetlivky:

1) Podl'a č l. 7 ods' 1 ú stavné ho zákona sa pí somné  oznámenie podáva do 30 dní  odo dňa, keď sa verejný
funkcionár uj al funkc ie, za pr edchádzaj ú ci kal endáľ ny ľ ok.

la) osobné  ú daje podliehajú  ochľ ane osobných ú dajov a poskytujú  sa len v ľ ozsahu t itul, meno, pľ iezvisko
a vykonávaná veľ ejná funkcia'

2) Uvedie sa veľ ejná funkcia, za ktorí  sa podáva oznámenie (napľ . poslanec mestské ho zastupiteľ stva
v Modre).

3) Nevzť ahuje sa na poslancov mestských zastupitel'stiev, poslancov zastupitel'stiev mestských č astí
v Bľ atislave a v Koš iciach. Nevzť ahuje sa na č lenstvo starostu obce v orgáne pľ ávnickej osoby, ktoré
vyplýva zo zákona alebo z v'ýkonu funkcie tohto veľ ejné ho funkcionára obce v oľ gánoch právnických osôb
s majetkovou ú č asť ou obce.

4) Zakú ž kuje sa spľ ávna moŽnosť .
5) Za samostatnú  záľ obkovú  č innosť  sa považ uje napr. advokátska prax' pľ ax sú kľ omné ho lekáľ a a pod.
6) Uvedie sa názovloznač enie funkcie a názov obce alebo samospľ ávneho kľ aja, v ktoľ om sa funkcia

vykonáva (napľ . predseda komisie na ochľ anu verejné ho poriadku zastupitel'Stva Koš ické ho
samospľ ávneho kraja).

7) Rozumie sa funkcia š tatutáľ neho oľ gánu alebo č lena š tatutárneho oľ gánu, č lena riadiaceho, kontľ olné ho
alebo dozoľ né ho orgánu právnickej osoby' ktoľ á bola zľ iadená na ýkon podnikateľ skej č innosti ,
okľ em valné ho zhromaž denia a č lenskej schôdze ( napľ . č len Dozoľ nej ľ ady UNICoM spol. S. r' o.' So

sí dlom....).
8) Napľ . funkcie v oľ gánoch obč ianskych združ ení , združ ení  pľ ávnických osôb, nadácií  a pod..
9) Ide o funkcie, zamestnania a č innosti označ ené  pod bodmi Bl3 až  6.

10) Napľ . rodinný dom, byt v osobnom vlastnĺ ctve, garáŽ, záhrada a pod'.
l l) Napr. osobné  motoľ ové  vozidlo, staroŽitnosť , umelecké  dielo.
12) Napr. cenené  papieľ e, akcie a pod..
13) Napľ . hypotekáľ ny ú veľ , pôž ič ka (vo finanč nom ú stave, sú kromná), spotľ ebný ú ver.

14) Informácie o osobných ú dajoch a majetkových pomeľ och manž e\almanŽelky,uvádzaných v oznámení , sa
veľ ejnosti neposkytujú  ( č l' 7 ods. 8 ú stavné ho zákona). Uvedie sa len vlastní ctvo nehnutel'ností '
hnutel'ných vecí , majetkových pľ áv alebo iných majetkových hodnôt azávä zkov, ktoľ é  nie sú
v bezpodielovom spoluvlastní ctve manž elov.

Dátum pľ ij atia oznámenla......

oznamovatel'pľ i| ož il potvrdení e o podanom daňovom priznaní  k dani z pľ í jmov fyzických osôb za predchádzajuci
kalendáľ ny ľ ok:  Ano - Nie

oznamovatel'pľ ilož il iný doklad lydávaný na daňové  ú č ely, potvrdzujú ci sumu pľ í jmov, ktoré  zí skal
zapredchádzajú ci kalendáľ ny rok:  Áno - Nie

podpis osoby opľ ávnenej pľ ijí mať  oznámenia
alebo I 'ne



15) Informacie o osobných ú dajoch a majetkových pomeroch neplnole!ých ďeti, uvádzaných v oznámení ' sa
verejnosti neposkytujú  (č l. 7 ods. 8 ú stavné ho zákoný.

Poznámka:

Pokiaľ  je nepostač ujú ci rozsah polož iek uvádzaných vjednotliých bodoch vzoľ u oznámenia, (napľ .
v nehnuteľ nom majetku), rozš í ri si veľ ejný funkcionár oznámenie o ďalš ie polož ky tohto dľ uhu.
Pokial' verejný funkcionĺ áľ  podáva negatí vne pľ iznanie v niektoľ om bode oznámenia, odporú č ame vyplniť
pľ í sluš né  body slovami :  ,, nemám", ,,nieo', ,,ž iadne" a pod..
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