
A.

B.

D.

E.

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 prĺ pade potreby vlož te do prĺ sluŠ nejtabuľ ky nové  riadky

n e ve n

Meno Titul
Linda Emí lia JUDr.

orient. č .

neč ná 18 Ľub 059 71

c

F

osobné  Údaie vere né ho funkcionára
Meno Priezvisko Titul Dátum narodenĺ a (dd.mm.rrrr)

Mikuláš Krippel Msr., PhD. 6.5.1986

trvalé ho nt' č . obec
Podzáhradná 10068/49 Bratislava - Podu najske Biskupice, 821 06

Názov verejnejnej funkcie í wedte ŕ unrcru v Eiatislays* oĺ n samosprávnom kraji)

podpľ edseda samosprávneho kraja (a zároveň poslanec zastupitel'stva vyš š ieho ú zemné ho celku)

ichvs

Por. č Meno Priezvisko
resa u orient. č .

ie verejné ho funkcionára podľ a č l' 7 ods. 1 pí sm. a) ú stavné ho zákona:

Spĺ ňam podmien ky nezl uč ite!'nosti výkonu fun kcie verejné ho fun kcionára
s konom funkcií zamestnaní  alebo č inností č I ' 5 ods. 1 a 2 ú stavné ho zákona'

an (prac. mimo PP, Zákonnik práce, služ ba, š tátna služ ba a pod.)

Zamestnávateľ Funkcia Prĺ jem (EUR)

Univezita Komenské ho v Bratislave,
Právnická Í akulta,
so sí dlom Š afárikovo nám. č . 6,

810 00 Bratislava odborný asistent 10 978,45 eur
Matoš ka & partners, s. r. o.,

so sí dlom Š evč enkova 18,

851 01 Bratislava právnik (neplatené  prac. vol'no) 0,00 eur

PodnaKatel'sKá Č innost' (ž ivnost', samostatne hospodáriaci rot'nĺ k, stobodne povolania a pod.)

Názov podnikateľ ské ho subiektu Funkcia Prĺ iem i EUR)



G

H

, v orgánoch právnických osôb

vykonávajú cich podnikatelš kú  č innost' a v orgánoch iných právnických osôb

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

Prĺ jem (EUR)

Mestská č asť  Bratislava

- Podunaiské  Biskupice
poslanec miestneho zastupitel'stva

mestskei č asti v Bratislave

3 485,42 eur

Bratislavský samosprávny kraj,

Sabinovská í 6' 820 05

Bratislava

podpredseda samosprávneho kraja (a

zároveň aj poslanec zastupiteľ stva vyš š ieho
Územné ho celku)

32 11? eur

ra

ne a o

Podiel BSM (áno/nie)LV č . Katastrálne ú zemieNázov

hn vec cena 35 násobok
BSM (áno/nie)PodielNázov

í ctvo alebo iná m 35

PodielNázov

zä vä zku na e resa 35 násobok

áno

Potvrdenie o podanom daňovom pľ iznaní k daniz pľ ĺ jmov fyzických osÔb alebo

na daňové  ú č ely potvrdzujú cisumu prí jmov, ktoré  verejný funkcionár zÍ skalza predchádzajú ci
iný doklad vydávaný

kalendárny rok
priloŽený k tomuto oznámeniu (áno - nie)

- nre30.4bude k tomuto oznámeniu



.,

ma n

ctvo n osti, ne ane ru

Názov LV č ' Katastrálne Územie Podiel BSM (áno/nie

ĺ ctvo hnutel'n veci cena 35 násobok minimál

iel

í ctvo o alebo iná n.

Názov Podiel BSM (áno/nie)

na ú ce 35 násobok minimál

Majetkové  pomery neplnoletých detí  ž ijú cich v spoloč nej domácnosti 1uveaú  sa majetkové  pomery
kaž dé ho neplnoleté ho dieť ata osobitne)

J

Prehlasujem' Že uvedené  Údaje sÚ pravdivé .

Dátum: 26.3.2019 Podpis:  Mikuláš  Krippel

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

'í 1ď,.a1'/

'# í (. / ,4-rý
Dátum: 26.3.2019 Podpis:  Mikuláš  Krippel
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