
Foĺ muláĺ  vypí ň ajte č ĺ tateĺ ne palĺ Č ko\ným pí smom, tmavomodným alebo č iemym prepisovacĺ m pemm podľ a ľ zoĺ u' Text nesmie presahovať  predtlač ený
ľ ámik' . . .

ľ Jä  AÁÄBcč oĎ r É É rGH I  Í  l r L ľ Ľ M'NŇ oó ô o,p
iĺ ľ j- oR Ŕ  Ŕ  S Š  T Ť u Ú Ú UvWXY Ý zŽo l ?. 3 45 67 8g

oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkov'ých pomeľ ov verejné ho funkcionáľ a
podl'a Ústavné ho zákona č ' 35712004 Z' z' o ochrane verejné ho záujmu prĺ  výkone

funkcií verejných funkcionárov v znenÍ  neskorš í ch predpisov (dalej len ,,Ústavný zákon")

zaĺ ok: ) 0 20

Pri ujatí  sa v.ýkonu

verejnej Í unkcie
{  K3o.aprí lu 2021 lntemé  poradove č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný or9án)

A}  Základné  ú daje o veľ ejnom funkcionárovi

Tĺ tul pĺ ed MGR. ET MGR. Meno MAREKmen0m

Priezvisko MACHATA

Rodné č í slo 830214

Titul za

menom

6061

Adresa trvalé ho pobytu

urica VIETNAMSKA

obec BRATISLAVA

š tát y' sR Č n iný

ter 0903965453

e-mair MAREK.MACHATA@GMAIL.COM

č í slo 45A

psČ  82104

l lllilllllllll l] l llilllillil lilll llill l ll] ]  lľ  l] ll llll ll]
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

B) VykonáVaná veľ ejná funkcia

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

Verejná funkcia, za ktorú  sa ozlámenie podáva

(č l' 2 ods. 'l ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
uýkonu veľ ejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

uýkonu verejnej funkcie

(vyplní  prĺ sluš ný orgán) '1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) č len vlády Slovenskej republiky 20
d) vedÚci ú stredneho orgánu š tátnej správy, ktorý nieje

č lenom vlády Slovenskej republiky 20
Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

f) predseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20
podpredseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20

g) č len Sú dnej rady Slovenskej ľ epubliky 20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 20
š pecĺ álny prokurátor 20

i) verejný ochranca práv 20
komisár pre deti 20
komĺ sár pre osoby so zdravotným postihnutí m 20

j) predseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontľ olné ho ú radu

Slovenskej republiky

20

20

k) š tátny tajomní k 20
l) náč elní k Generálneho š tábu ozbrojených sí l Slovenskej

republiky 20

r ililil ilil1 ilr il]  ilil ilil lllillililt llilr ilr ilril ilt il]
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Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l.2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dáfum ujatia sa
výkonu verqnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

uýkonu verqnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) '1

m) riadĺ teí  Slovenskej infoľ mač nej sluŽby 20

n) č len Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

o) starosta obce 20

p) primátor mesta 20

q) poslanec mestské ho zastupiteľ stva 20
poslanec zastupitelstva mestskej č asti
v Bratislave alebo v Koš iciach 20

ľ ) pľ edseda vyš š ieho ú zemné ho celku 20

{  s) poslaneczastupiteľ stva vyš š ieho ú zemné ho celku 04 12 2017 2A

t) rektor verejnej vysokej š koly 20

u) predseda Úradu na ochľ anu osobných ú dajov 20
podpredseda Uradu na ochranu osobných ú dajov 20

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

w) generálny riaditeľ  Sociálnej poisť ovne 20
č len dozoľ nej rady Sociálnej poisť ovne 2A

x) š tatutárny orgán alebo č len š tatutárneho orgánu

Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20
č len dozomej rady Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20

y) generálny riaditeí  T| ač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

č len správnej rady Tlač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

20

20

I I
lntemé  poradové  č í slo verejné ho

funkcionáĺ a (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z pľ edchádzajú cej strany)

-1 pokial'taký dátum vypl1iva z osobitné ho právneho predpisu

I  llllllllil lil illlt lllililt il] il ililt I  I  ilil ilt ilt il ililil]
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lnterné  poradové  č islo vergné ho

í unkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z pľ edchádzajÚcej strany)

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

celkový
poč et strán

Verejná funkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 'l Ústavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
uýkonu verqnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

uýkonu verejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) '1

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

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

zb) predseda Úradu pľ e reguláciu elektľ onických

komunĺ káciĺ  a poš tových sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elekhonických
komunikácií  a poš tou'ých sluŽĺ eb

20

20
predseda Dopravné ho ú radu 20
podpredseda Dopravné ho ú radu 20

zc) š tatutárny orgán alebo č len š tatutárneho orgánu

právnickej osoby a č len riadiaceho orgánu právnickej

osoby, ktoré ho do í unkcie priamo alebo neprĺ amo

navrhuje a| ebo ustanovuje š tát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou ú č astbu š tátu

20

č len kontrolné ho orgánu alebo dozorné ho orgánu

právnickej osoby' ktoré ho do funkcie priamo aĺ ebo

nepriamo navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo

právnĺ cká 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, ktoľ é ho

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

Názov š tátneho podniku

I  illlillt ľ ilt lil l! ilt llil t lll ilil ilil il ililr ilr ilĺ r ilr il]
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I I
lntemé  poradové  č ĺ slo veľ ejné ho

funkcionára (vyplní  pľ í sluš ný orgán)

B) Vykonávaná Verejná fu nkcia (pokrač ovanie z pľ edchádzajÚcej strany)

Verejná funkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 'l ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

uýkonu veľ qnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný oľ gán)'1

ze) generálny riaditeľ  Slovenské ho pozemkové ho fondu

námestní k geneľ álneho riaditeľ a Slovenské ho
pozemkové ho fondu

č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu

2A

20

20

zf) prezident Fĺ nanč né ho riaditeľ stva Slovenskej republiky 20

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

zh) generálny riaditeľ  Železnĺ c Slovenskej ĺ epubliky 20
zi) č len š tatutárneho orgánu Exportno-importnej banky

Slovenskej republiky 2A

zj) predseda Úradu pre dohľ ad nad zdravotnou

starostlivosť ou

č len dozomej rady Úradu pre dohĺ ad nad zdravotnou

starostlivostbu

20

20

zk) predseda Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20
č len Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20

zl) prezĺ dent Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20
viceprezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20

zm) riaditeľ  Vojenské ho spravodajstva

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

I  llt illl lilt ilil ilil lllt ilil ililt lt ililt ilt ilt il lt il llil llil
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B}  VykonáVaná verej ná fu nkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dáfum ujatia sa
uýkonu verejnej funkcie

Predpok| adaný dátum skonč enia

uýkonu veľ ejnej funkcie

(vyplnĺ  prí sluš ný orgán) '1

zn) vedú ci Kancelárie prezidenta Slovenskej ľ epubliky 20
vedÚci Kancelárie Národnei rady Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárĺ e verejné ho ochrancu práv 20
vedú ci Kancelárie Sú dnej ľ ady Slovenskej republiky 20
vedú ci Kanceláľ ie Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

zo) generálny tajomní k sluŽobné ho ú radu Ústredné ho orgánu

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

zp) verejný funkcioná1 ktoý nie je uvedený v pí smenách a) aŽzo| ,

ak tak ustanoví  zákon
2A

Nazov verejnej funkcie

-í  
pokial' taký dátum vypl1iva z osobitné ho právneho predpisu

celkový
poč et stránI lllrilĺ ilrilil ililt ilililllľ ] ilI ilrI I ililrilt lffi ! ilt il]

NRAB3.O 06 strana 6 17



lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

Í unkcionára (vyplní  prÍ sluš ný orgán)

c) Údaje oznámenia

V zmysle č l. 7 ú stavné ho zákona svojí m podpisom osvedč ujem, ž e

1. ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujú cu funkciu, povolanie alebo č innost'
označ enú  v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákoň e za nezIuč 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 ujatí  sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sí dlo:  ulica č Í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

Spôsob skonč enia

výkonu

Dátum skonč enia

výkonu 2

2. ku dň u podania tohto oznámenia spĺ ň am podmienky nezluč itel'nosti výkonu funkcie verejné ho
funkcionára s qýkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podl'a č l. 5 ods. 1 až 3 ú stavné ho
zákona, kedž e

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a č innosti, ktoré  sú  nezluč itel'né  s funkciou verejné ho funkcionára podl'a
Ustavy Slovenskej ľ epubliky a zákonov,

b)nepodnikám;to sa nevzť ahuje na výkon povolania, ktoré  môŽe vykonávať  len fyzická osoba zazákonom
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.

pretož e eš te neuplynulo 30 dnĺ  od vymenovanĺ a do verejnej funkcie

Spĺ ň am {  áno NB

pretoŽe uŽ nevykonávam veľ ejnú  funkciu

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí tohy' prilož te d'a!š í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zoh!'adnite v č í slovaní  strán.

l lllill]  l] lll] l lffi lllllll!ľ illlilllllffi lll lllil llllll]
ce| koý
poč et strán
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lnterné  poradové  č í slo veĺ ejné ho

fu nkcionáľ a (vplnĺ  prĺ 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. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Zamestnávateľ

Názov ffif, BRATISLAVA - STARÉ  uesľ o
Sĺ dlo;  u| ica VAJANsKÉ Ho NABREŽIE

obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

Som dlhodobo uvoľ nený na výkon

verejnej fu nkcie podľ a ä konnĺ ka práce

č ĺ sb $

PsČ  81421

áno {  nie

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]

Podnikateľ ský subjekt

Názov

Sĺ dlo:  ulica

obec

š tát sR Č n iný

Funkcia

č ĺ slo

PsČ

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

I  lllllll llil lll ilI l rilililr il] il ililil I  ilil ilt ilililt illl
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcĺ onáĺ a (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

3. vykonávam nasledujú ce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo š tátnozamestnaneckom vzt'ahu [ č I . 7 ods. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Zamestnávateľ

Názov $LQVENSKÝ pnnnLYMPĺ JsKÝ yýeon
Sí dlo:  ulica BEN EDlKTlHo
obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

Som dlhodobo uvoľ nený na výkon

verejnej ĺ unkcie podl'a Zákonnĺ ka práce

č ĺ slo $

ľ se ${  ]  Q$

áno /  nie

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

Podnikateľ ský subjekt

Názov

Sĺ dlo:  ulica

obec

š tát sR Č n iný

Funkcia

č ĺ slo

PsČ

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'

I  llllll lllil lil lllI l ilr t ilililr I ril I  I  ilt ľ t ililil] ililt
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluš ný oĺ gán)

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

a)v š tátnom orgáne b)v orgáne ú zemnejsamosprávy dffiĺ ?lä ilx; ľ iĺ i1ä 'ŕ ľ J* ., 
,,.r* , t d)v orgáne inej právnickejosoby

Š tĺ tny orgán /  spoloč nost'/  právnická osoba

Názov [ $QclAclA oRGANlz^ cll ZDRAVoTNE PosTIH. oBČ ANoV sR
Sĺ dlo:  ulica BEN EDl KTl Ho

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

č í sb $

PsČ  81 105

Dátum ujatia sa

ýkonu funkcie 02 2018
Funkcia PREz!DENT, Š rĺ ruTAR

| .ľ ľ 3iľ ,,,i''o' NIE

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som doslahot tieto prí jmy 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 €) 11301

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 €) 20012

7. V sú Iade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí Iohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí jmov fyzických osôb aIebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č eIy
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiaholv predchádzajú com kalendárnom roku.

{  áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy' prilož te dalš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

l ll] llI l ľ lil l] l lllll lill lil ll] ll l] ll l l lllll lll lilil llll lill
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lnteĺ né  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

I

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

a) v š tátnom orgáne {  b) v orgáne ú zemnej samosprávy

Š tátny orgán /  spoloč nosť  /  pľ ávnická osoba

Názov | !| f, BRAT| SLAVA - RUŽINoV

Sí dlo:ulica MlERoVA

c) v oľ gáne právnickej osoby
vykonávajú cej podnikateľ skú  č innosť

d) v orgáne inej právnickej osoby

č í slo lj

PsČ  82705obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

ixľ nl,'x'-iiJ 10 12 2 o 18

Funkcia PosLANEc M!ESTNEHo zAsTUPITEĽ STVA

i.ľ ľ i! 'ä í "' oDM ENA PosLANcA

6. v predchádzajú com kaIendárnom roku som dosiahol t ieto prí jmy Í é .7 ods. 1 pí sm' d) ú stavné ho zákonal

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 funkcií , 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 lade 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 iný dokIad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiaholv predchádzajú com kalendárnom roku.

{  áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí Iohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

I | ililililt ililil illlllililil il] ilililtI I ililt ilt ililll] t lllr
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

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

a) v š tátnom orgáne b) v orgáne ú zemnej samosprávy {

Š tátny oľ gán /  spoloč nost'/  právnická osoba

Názov fýft A RE, s.R.o.
Sĺ dlo:ulica M!ERQVA

obec BRATISLAVA
š tát sR Č n iný

c) v orgáne právnickej osoby

vykonávajú cej podnikateľ skú  č innosť
d) v orgáne inej právnickej osoby

č ; Í sto )|

PsČ  82705

ľ yí ľ frä 1tiľ  04 06 2 o 'l9
Funkcia č leru DozoRNEJ RADY

[ ľ ľ : lŕ * í '" NlE (NEPoBERAM oDMENu Č leľ A DR)

6. v predchádzajú com kaIendárnom roku som dosiahol t ieto prljmy [ č . 7 ods. 'l pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z výkonu funkcĺ e verejné ho funkcionára,
za ktorú  podáVam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €)

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

(zdaniteľ ný prí jem v €)

7. V sú lade 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 alebo iný doklad vydávaný na daň ové  Úč ely
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiaholv predchádzajú com kalendárnom roku.

{  áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zoh!'adnite v č í slovaní  strán'

I  t ilililt ililt ilil ililt ilil illl lt] ilililtI I  ilililt llt ililfit ilt
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

í unkcionáľ a (vyplnĺ  prÍ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery vereiné ho funkcionára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m Žiiú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery: {  verejné ho funkcionáľ a manŽela/manŽelky neplnoleté ho dietať a

Titul pred

MGR. ET MGR. Meno MAREKmen0m

Prrezvisko MACHATA Titul za
men0m

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak lde o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieť a)

ulica č ĺ slo

obec

š tát

PsČ

SR Č n iný

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

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn Lv Vlastní cky podiel

Druh

Katastĺ álne

ú zemie

Č ĺ sto tV Vlastní cky podiel

Dľ uh

Katastľ álne

ú zemĺ e

Č ĺ sto lv Vlastní cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prlloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

l lllillll lllil llll llil llllllll llill lllll ĺ l lllll lll lllll llll lill
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lntemé  poradové  č í slo verejné ho

funkcionáĺ a (vyplní  prí sluš ný orgán)

Majetkove pomery: {  vere1né ho funkcionáľ a manŽela/manŽelky neplnoleté ho diet'ať a

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

Druh

Továĺ enská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podieĺ

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho voŽdla

Rok nýroby motoľ ové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho voldla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podie|

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továľ enská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výľ oby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade' Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkotĺ ý

poč et strán
l llllll]  l] lll] l lllll llll llll ll] ll l] ll l l lllll lI l lll]  ll]  lľ l
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lnterné  poradové  č ĺ slo verqné ho

funkcionála (vyplnĺ  prĺ sluš ný oĺ gán)

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

3. VIastní ctvo majetkové ho práva aIebo inej majetkovej hodnoty [ č l. 7 ods. 4 pí sm. c) ú stavné ho zákona]

Druh

Vlastnĺ clĺ y podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

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

Druh

Dátum

rzniku Výš ka podielu

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te dalš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán'

I  lllľ lr lĺ ll l] r ilil ilil illt ililt ľ ilt I  r ilil fi il1il ilil illl
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lnterné  poradové  č í slo veĺ e1né ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

Majetkove pomery: {  verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho diet'ať a

5. Už í vanie nehnutel'nej veci vo VIastní ctve inej fyzickej osoby aIebo inej právnickej osoby
[ č I . 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Druh BYT
Katastralne TRNAVKA

Č í sto lv 4456

L:Hí ľ *  2012 : ľ 'i: : t BYT Vo VLAsTNĺ cTVE RoDlČ ov

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

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla

7. Prljaté  dary aIebo iné  výhody [ č l. 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popĺ s

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

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

I  lililllil! ililill]  illillllillilliltI I illlt ilt fiililillilt
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

Prllohy

FOTOKOPIA . DANOVE PRIZNANIE

FOTOKOPIA. PRILOHY K DP

FOTOKOPIA. POTVRDENIE O PODANI  DP

VyhIasujem, ž e vš etky ú daie v tomto oznámení  sú  pravdivé .

Dátum tQ 04 2 0 21

Vlastnoruč ný podpis

ltĺ t iesto $pfiTlsLAVA

7áznamy prí s l uš né ho orgán u Podpis a odtlač ok peč iatky prĺ sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej

peč iat< y 2 0

Dátum prijatĺ a

oznámenia 2 0

Verejný funkcionár priloŽil kópiu daň ové ho pľ iznania

alebo pofurdenia o prĺ jme (č l. 7 ods. 2 Ústavné ho zákona)
áno nre

llllillllllillillllllillllllllililllllllillllllilillll 
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