
Oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov

podl'a ú stavné ho zákona č ' 35712004 Z. z. o ochľ ane veľ ejné ho zä | mu pri qýkone funkcií
veľ ejných funkcionáľ ov v znení  ú stavné ho zákonač ,.545/2005 Z, z.

A'. Zálĺ I 'adné  ú daje o veľ ejnom funkcionárovi

Meno a pľ iezvisko (tituly)
PaedDr., PhD.
Rodné  pľ iezvisko

Baľ bora oľ áč ová,

oľ avcová

Rodné  č í slo') 72590316103

Adresa na doľ uč ovanie doporuč enych zásielok') Wilsonova 2,

811 07 Bratislava I

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajú ci rok podľ a č l. 2
ods. 1 ust. zák. č ). 35712004 Z. Z.' za ktoru sa dáva toto

oznámenie')

p o s lankyňa B ľ atis lavské ho s amo správneho kraj a

poslankyňa Mestskej č asti Bľ atislava _ Staľ é  Mesto

B. Udaje oznámenia

1. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺ ňam podmienky nezluč itel'nosti výkonu funkcie
veľ ejné ho funkcionára s ýkonom iných funkcií ' zamestnaní  alebo č inností  podl'a č l. 5
ods. 1 a 2 ú stavné ho zákona'kednž e5):

a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a č innosti, ktoré  sú  nezluč itelhé  s funkciou verejné ho funkcionára podľ a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nie som š tatutámym orgánom, alebo č lenom š tatutámeho oĺ gánu, č lenom ľ iadiaceho, kontrolné ho alebo
dozorné ho oĺ gánu pľ ávnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej č innosti (okrem valné ho

zhr omaž deĺ ia a é lenskej schôdze),3)

c) nepodnikám, (nevďahuje sa na ýkon povolani4 ktoré  môŽe vykonávať  len fuzická osoba za zákonom

stanovených podmienok) 
o)

2. Popri výkone funkcie verejné ho funkcionáľ a vykonávam nasledovné  zamestnanie
Y pľ acovnom pomeľ e alebo obdobnom pľ acovnom vzt'ahu alebo v
š tátnozamestnaneckom pomeľ e (č 1. 7 ods. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona):

Názov zamestnávatel'a

Sí dlo _ ulica, č í slo..............obec.



Som dlhodobo plne uvoľ nený na výkon verejnej funkcie podľ a Zákonnĺ ka práce

3. Vykonávam nasledovnú  podnikateloskú  č innost' ( č l. 5 ods. 2 a č l. 7 ods. 1 pí sm. b)

ú stavné ho zákona):

Názov
subjektu

podnikateľ ské ho

Sí dlo ulica, č í slo

PSČ IČ o

Pľ ávna
č innosti

forma vykonávania podnikateľ skej

foľ ma vykonávania podnikateľ skej

Funkcia.

4. Vykonávam inú  samostatnú  záľ obkovú  č innost' ( č l. 5 ods. 2 a č | .7 ods. 1 pí sm. b)

ú stavné ho zákoĺ a)6) :

Názov podnikateľ ské ho

subjektu..

Sí dlo
obec.

ulica, č í slo

PSC .IČ o

Právna
č innosti.

Funkcia.

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

zákona):

a) Vykonávam funkciu v š tátnom oľ gáne

Názov š tátneho orgánu



Sí dlo - ulica, č í slo
obec..............

Funkcia.

Z tejto funkcie mám _ nemám pľ í jem, funkč ný alebo iný
pož itok.')

b) Vykonávam funkciu v ú zemnej samospľ áve"

1. obec, alebo samosprávny kľ aj, kde Sa funkcia
vykonáva

názovl
funkcie

oznacenle

Z tejto funkcie mám - nemám pľ í jem, funkč ný alebo iný
pož itok.')

2. obec, alebo samosprávny k'uj, kde sa funkcia
vykonáva

názovl
funkcie.

oznacenle

Z tejto funkcie mám - nemám pľ í jem, funkč ný alebo iný
pož itok.')

c) Vykonávam funkciu v oľ gánoch pľ ávnických osôb
vykonávajú cich podnikatel'skú  č innost'o ktoľ é  mi vyplýva
zo zákona alebo v ktoľ ých má obec majetkovú  ú č ast'o a
v ktoľ ých zastupujem obec')

Názov podnikateľ ské ho subjekfu....TssM,
4.s...........

Sí dlo - ulica,
obec.......Bľ atislava..,

č í slo ..Žilinska 1



PSČ .IČ o

forma vykonávania podnikateľ skej

IČ o

vykonávania

Pľ ávna
č innosti

Funkcia.. ...č lenka

DR.

Ztqto funkcie nemám prí jem, funkč ný alebo iný pož itok.')

d) Vykonávam funkciu v oľ gánoch pľ ávnických osôb
nevykonávaj ú cich podnikatel'skú  č innost'n'

Názov právnickej

oso

Sí dlo ulica, č í slo

1

PSC

Právna
č innosti

foľ ma

Funkcia

Z tejto funkcie mám - nemám pľ í jem, funkč ný alebo iný
pož itok.')

Názov právnickej

osoby

Sí dlo ulica, č í slo

2

PSC

Právna forma

JČ o

vykonávania



č innosti

Funkcia.

Z tejto funkcie mám _ nemám prí jem, funkč ný alebo iný
pož itok.')

6. V uplynu| om kalendáľ nom ľ oku som z výkonu funkcie veľ ejné ho funkcionáľ ao za
ktoľ ú  dávam oznámenie a z výkonu funkcií , povolaní  a č inností , ktoré  uvádzam

v bodoch Bl 2 až  5, dosiahol nasledovný pľ í jem (č l. 7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona)n'\ :

a) prí jem z výkonu funkcie veľ ejné ho funkcioné lra, za ktoru sa

dáva ozruáImenie, za uplynulý kalendárny ľ ok v EUR

b) pľ í jem z výkonu iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností 'o)

š tátny or3án, obchodná Spoloč nosť , zamestnávateľ , právnická
osoba nevykonáv a1ica podnikateľ skú  č innosť , orgán ú zemnej
samosprávy:

1 Názov Bratislavský samosprávny
kľ uj.........

Prí jem v EUR: 9381.00

2. Názov
Mesto.........

mestská č asť  Bľ atislava Staľ é

Pľ í jem v EUR: 3623.47

C. Majetkové  pomery veľ ejné ho funkcionáľ a a majetkové  pomery
manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoľ é  s ní m ž ijú  v domácnosti (č l
7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zálkona)

1. Majetkové  pomery veľ ejné ho funkcionáľ a'l)

a) Nehnutel'ný majetok

Napr. oľ ná pôda, vinica, chmelnica, twalý trávnaý
porast' ovocný sad, záI lrada, lesný pozemok, vodná plocha,
zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné  pozemky,
ľ odinný dom, bytovy dom, byt, nebytoý pľ iestoľ , garáž ,

budova pľ e obchod a služ by, pľ iemyselná budova a sklad,
stavba na individuálnu rekľ eáciu, tozostavané  stavby, ak sú

zapisane v katastľ i nehnutel'ností , iné  stavby.

I Druh



majetku...byt.

Katastrálne ú zemie..Bratislava Nové

Mesto.....

Č í s1o

LV...... 2289........Podiel UI

2.Druh
majetku .gataz

Katastrálne ú zemie.......... Bľ atislava
Mesto.....

Nové

3.Druh majetku.......rodinný

dom........

Katastľ álne ú zemie.......... Most pri Bratislave /  Studené

Č í s1oČ í s1o

LV....831

1038

.Podiel .....111

1

b) Hnutel'ný majetok ( ak jeho zvyč qná cena pľ esahuje 35

násobok minimálnej mzdy) '"

Popis

Podiel

)

Popis......

Podiel

c) Majetkové  pľ ávo alebo iná majetková hodnota (ak

jeho nryč qná cena presahuje 35 - násobok minimálnej



I

mzdy) ")

Popis

Podiel

Popis.

Podiel

d) Závä zok, ktoré ho predmetom je peňaž né  plnenie v menovitej hodnote presahujú cej 35 _ násobok

mĺ nimálnej 
'"dy'n'

Popis

Podiel

2.

I

)

Popis......

Podiel

2) Majetkové  pomery manž ela/manž elky")

Meno, pľ iezvisko,

Rodné  priezvisko.............

t ituly

TwaIý
pobyt......

a) Nehnutel'ný majetok

1. Druh
majetku..

Katastľ álne



uzemle.

Č í s1o paľ cely........ Č í s1o

.Podiel

2.Druh
majetku.

Katastľ á1ne uzemle.........

Č í s1o parcely.... . ' Č ĺ slo
LV .Podiel

b) Hnutel'ný majetok ( ak jeho nyč ajná cena pľ esahuje 35

násobok minimálnej mzdy) "'

ĺ

Popis......

2

Podiel

Popis.

Podiel

c) Majetkové  právo alebo iná majetková hodnota ( ak
jeho zvyč qná cenapľ esahuje 35 násobok minimáLnej mzdy)
t3)

Popis

Podiel

d)Závä zok, ktoré ho predmetom je peňaž né  plnenie v menovitej hodnote presahujú cej 35 násobok

minimálnej ĺ n"dy'o)

Popis.

Podiel



3. Majetkové  pomery neplnoletých detí o ktoré  ž ijú  s veľ ejným funkcionáľ om

v spoloč nej domácnostitu)

Meno a pľ iezvisko dietoať a. Petrana
oráč ová.

Tľ valy pobyt......Kukuč í nova 44, 831 02

Bratislava.............

a) Nehnutelnný majetok

Druh
majetku.

Katastrálne
uzemle

Č í slo parcely... .......Č í slo

b) Hnutel'ný majetok ( ak jeho nĺ yč ajná cena presahuje 35

násobok minimálnej mzdy) ")

Popis.

Podiel

c) Majetkové  pľ ávo alebo iná majetková hodnota ( ak
jeho zvyč ajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)
l3)

Popis.

Podiel

d) Závä zok, ktoróho predmetom je peňaž né  plnenie v menovitej hodnote presahujú cej 35 násobok

minimálnej ."dy'n)

Popis

Podiel

Vyhlasujem' ž e vš etky ú daje v tomto oznámení  sú  pľ avdivé .



Dátum I ' / ," 411

Miesto: Bratislava.

v podpis

Dátum pľ ii atia oznámenia

Podľ a č I .7 ods. 2 zákona č .35712004 Z. z. v platnom znení

oznamovatelo p ľ ilož il v teľ mí ne do 30. apľ í la 20l2"'j

a) kópiu daňové ho priznania k dani z prijmov szickych osôb

zarok20I I l Áno Nie

b) potvľ denie o podanom daňovom priznani k dani z pľ í jmov

fvzických osôb za rok 2071:

Áno Nie

c) iný doklad vydávaný na daňové  ú č ely, potvľ dzujú ci sumu

prí imoĺ  ktoré  ziskalv roku 20L7:

Áno Nie

podpis osoby oprávnenej pľ ijí mať

oznaÍ Tlenla
alebo

peč iatka podatelhe

Vysvetlivky:

1) osobné  ú daje podliehajú  ochľ ane osobných ú dajov a
poskytujú  sa len v rozsahu t itul, meno' priezvisko a

vykonávan á v ercjná funkcia.
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