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oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov verejné ho funkcionára
podl'a ú stavné ho zákona č ,. 35712004 Z' z. o ochrane verejné ho záujmu pri výkone

Í unkcií  verejných funkcionárov v znenĺ  neskorš í ch predpisov (d'alej len ,,ú stavný zákon'')

zarok: ) 0 20

Pri ujatí  sa uýkonu

verejnej funkcie
{  K3o.apľ í lu 2021 lnternó poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

A) ZákIadné  ú daje o verejnom funkcionárovi

ľ iľ ľ ' PHDR.

Priezvisko oŽvnlDovA
Rodné  č Í slo 606í  19 6218

ueno { llBETA
Titul za

men0m

Adresa trvalé ho pobytu

ulica pŠ eľ I Č ľ n

obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

ter 090568 4409

e-mait \ lfB ETA. OZVAL DOVA@G MAI  L. CO M

č í slo 9

psČ  82106
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lnterné  poradove č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí s| uš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

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

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavneho zákona)

Dátum ujatĺ a sa
výkonu veľ qnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu veľ ejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) * 1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej ľ ady Slovenskej ľ epubliky 20

c) č len vlády Sĺ ovenskej republiky 20
d) vedú ci ú stredné ho orgánu š tátnej správy, ktoý nie je

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

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

f) pľ edseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20
podpredseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20

g) č len SÚdnej ľ ady Slovenskej republiky 20

h) generálny pľ okurátoľ  Slovenskej republiky 20
š peciálny prokurátor 20

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

j) predseda Najvyš š ieho kontľ olné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

20

20

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

republiky 20
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T
lnteľ né  poradové  č í slo verejnóho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-1 ppkial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho pľ edpisu

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods' 1 Ústavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu vere'1nej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prĺ sluš ný orgán) 
-1

m) riaditeľ  Slovenskej informač 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 zastupiteľ stva mestskej č asti

v Bratislave alebo v Koš iciach 20

r) predseda vyš š ieho ú zemné ho celku 20

{  s) poslaneczastupiteľ stva vyš š ieho ú zemné ho celku 04 12 2017 20

t) rehor verejnej vysokej š koly 20

u) predseda Úradu na ochranu osobných ú dajov 20
podpredseda Úradu na ochranu osobných ú dajov 20

v) generálny riaditeľ  Rozhlasu a televí zie Slovenska 20

č len Rady Rozhlasu a televí zie Slovenska 20

w) generálny riaditel' Sociálnej poisť ovne 20
č len dozomej ĺ ady Sociálnej poisť ovne 20

x) š tatutáľ ny orgán alebo č len š tatutáľ neho orgánu

Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20

č len dozomej rady Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20

y) geneľ álny riaditeľ  Tlač ovej agentÚry Slovenskej

republiky

č len správnej rady Tlač ovej agentÚry Slovenskej

republiky

20

20
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

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

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 'l ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu veľ ejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia
výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) * 1

z) č len Rady pre vysielanie a ľ etransmisiu 20
riaditel'Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 20

za) pľ edseda Úradu pre reguláciu sieť ových odvetvĺ 20
podpredseda Úradu pre reguláciu sieť orĺ ých odvetví 20
č len Regulač nej rady 20

zb) predseda Úradu pre reguláciu elekľ onických
komunikácií  a poš touých sluŽieb

podpredseda Úradu pre ľ eguláciu eleKronichých
komunikáciĺ  a poš tových sluŽieb

20

20
predseda Dopravné ho ú ľ adu 20
podpredseda Dopravné ho ú radu 20

zc) š tatutamy orgán alebo č len š tatutámeho orgánu
právnickej osoby a č len riadiaceho orgánu právnickej

osoby, ktoré ho do í unkcie priamo alebo neprĺ amo

navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou ú č asť ou š tátu

20

č len kontrolné ho orgánu alebo dozoľ né ho orgánu
právnickej osoby, ktoré ho do funkcie priamo alebo

nepriamo navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo
právnická osoba so stopercentnou maietkovou

ú č asť ou š tatu

20

Názov právnickej osoby

zd) riaditeľ  š tátneho podniku 20
č len dozomej rady š tatneho podniku, ktoré ho

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

Názov š tátneho podniku
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚcej strany)

Verejná Í unkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 Ústavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) * ĺ

ze) generálny riaditeľ  Slovenské ho pozemkové ho fondu

námestní k generálneho riaditeľ a Slovenské ho
pozemkové ho fondu

č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu

20

20

20

zf) prezident Finanč 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 republiky 20
zi) č len š tatutarneho orgánu Exportno_importnej banky

Slovenskej republiky 20

zj) pľ edseda Úradu pľ e dohlä d nad zdravotnou

starostlivosť ou 20
č len dozomej rady Úradu pre dohlad nad zdravotnou

starostlivosť ou 20

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

zl) prezident Policajneho zboru Slovenskej republiky 20
viceprezident Policajné ho zboru Slovenskej ľ epubliky 20

zm) rĺ aditeľ  Vojenské ho spravodajstva 20
-ĺ  pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

r t ilililt ililt ilil ilil rill illl il] ilililt I  I ililt ilt il] ilt ll]
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lnteľ né  poradove č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu veľ ejnej funkcie

(vyplní  prĺ sluš ný orgán) * 1

zn) vedÚci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 20
vedú ci Kancelárie verejné ho ochrancu práv 20
vedÚci Kancelárie Sú dnej rady Slovenskej ľ epubliky 20
vedú ci Kancelárie Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

zo) generálny tajomní k služ obné ho ú radu ú stredné ho orgánu

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

zp) verejný funkcionár' ktoý nie je uvedený v pí smenách a) aŽzo),

ak tak ustanoví  zákon
20

Názov verejnej funkcie

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

I  lillllll lllllllll lllll llll lilt il] ilililt I  I  il]  ilt ilt il] ililt
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

c) Údaje oznámenaa

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

1. ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujú cu funkciu, povoIanle alebo č innost'
označ enú  v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákoň e za nezIuč iteľ 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 lIo alebo
skonč í . (Vyplnit 'len pri ujatí  sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzĺ cká osoba

Názov

Sĺ dlo:  ulica č í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

SpÔsob skonč enia

uýkonu

Dátum skonč enia

uýkonu 20

2. ku dň u podanla tohto oznámenia spí ň am podmlenky nezluč itel'nosti výkonu funkcie verejné ho
funkcionáľ a s v'ýkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podl'a č l. 5 ods. 1 až 3 ú stavné ho
zákona, ked'ž e

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

b) nepodnikám; to sa nevzt'ahuje na výkon povolania, ktoré  mÔŽe vykonávat' len fyzická osoba za zákonom
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.

pretoŽe eš te neuplynulo 30 dní  od vymenovania do veľ ejnej ŕ unkcie

Spĺ ň am {  áno nie

pľ etoŽe uŽ nevykonávam verejnÚ funkciu

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

celkový
poč et stľ án

I  lllililil| ill] t llil ililt il il] il ililt I  I ilililt ililt il t ilt
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí 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. 'l pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Zamestnávateľ

Názov

Sĺ dlo:  ulica č í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Som dlhodobo uvol'nený na v'ýkon

verejnej funkcĺ e pod| 'a Zákonnĺ ka práce
ano nte

4. vykonávam nasledujú cu podnikatel'skú  č innost'[ č I . 5 ods. 2 a é l.7 ods. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Podnikateľ shý subjekt

Názov

Sí dlo:  ulica č ĺ s| o

obec PSČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

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  llllllllillllllll illlilil illt il] illlilt I  I  il] ilt l] ]  ililt ilt
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

5. poč as výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [ č l. 5 ods. 3 a4 a č l. 7 ods. 1 pí sm. c) ú stavné ho zákona]

a)v š tátnom orgáne t b)v orgáne ú zemnejsamosprávy oň ilĺ : lä ilä ľ ilil'ä T| J* o 
u'.* u

Š tátny oľ gán /  spoloč nosť  /  pľ ávnická osoba

Názov ftfQloNALNE cEsTY BRAT| SLAVA A.s.
Sĺ dlo:  ulica Č uČ onl EDKoVA
obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

?ýffiľ ,ilxtiä ľ  n 07 2018
Funkcia č leľ  DozoRNEJ RADY
Funkč né  alebo

iné  poŽitky

d) v orgáne inej právnickej osoby

č Í ď o $

PsČ  82712

6. v predchádzajú com kaIendárnom roku som dosiahol tieto prljmy [ č . 7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcĺ onára'
za ktorú  podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €) 47137

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 €) '15267

7. V sú lade 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 ely
potvrdzujÚci sumu prí jmov, ktoré  som dosiahol v predchádzajú com kalendáľ nom roku.

{  áno

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný oľ gán)

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

a)v š tátnom orgáne t b) v orgáne ú zemnej samosprávy offi'.1ľ : 'ľ :ä ľ iliiä ',iľ Jn., 
u'r* u

Š tátny orgán /  spoloč nosť  /  právnická osoba

Názov E)QpRAVNÝ PoDN!K BRAT| SLAVA A.s.

Sí dlo:  ulica QLEJ KAR$ KA

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

ili-: ľ ,llllffi 19 02 2 o 19

Funkcia Č leľ  DozoRNEJ RADY
Funkč né  alebo

iné  pož itky

d) v orgáne inej právnickej osoby

č ĺ slo {

PsČ  81452

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

a) prĺ jmy z uýkonu funkcie verejné ho funkcionára,
zaktorú  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 prikIadám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č eIy
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiahol v predchádzajú com kalendárnom roku.

an0

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.
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lnteľ né  poradove č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

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

a)vš tátnomorgáne b)vorgáneú zemnejsamosprávy offiĺ : lä ilä ľ i5ijŕ .T| J* ,u,.* o

Š tátny orgán /  spoloč nost'/  právnická osoba

Názov !I / | ,[GISTRAT HL. MESTA sR BRATISLAVA

Sí dlo:  ulica PRIMAcIALNE NAMEsTlE

d) v orgáne inej právnickej osoby

č í slo '|

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

PsČ  8í  499

ilí : ľ ,T* aij 07 12 2 O 18

Funkcia POSLANKYNA
Funkč né  a| ebo

iné  poŽitky

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto prí jmy tč .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 €)

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 !. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z pľ í jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu prí jmov' ktoré  som dosiaholv predchádzajú com kalendárnom roku.

an0

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

r il] il] ilil1 ilil il]  ilr illl il] ilililr r r illlilr ililt ilil t ilt
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára, manž elalmanž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. í  pí sm. e) ú stavné ho zákona]

1. VIastní ctvo nehnutel'nej veci [ č l. 7 ods. 4 pĺ sm. a) ú stavné ho zákona|

Druh RoDlNNÝ ooM, GARAŽ, zÁľ RRoR
Katastrálne 

PoDU NAJSKÉ  BlsKU PlcE
cí sloLV 3097 Vlastnĺ ckypodiel 1 l1

Druh RoDlNNÝ ooľ l, ZAHRADA
Katastrálne 

PoDU NAJSKÉ  BlsKU PlcE
Č ĺ sbLV 9015 Vlastní ckypodiel 112

Druh oRNA pÔon
Katastrálne PoDU NAJSKÉ  BlsKU PlcE
Č í slo LV 5í  84,3961 ,5266 ,5267 ,6637,5183

LV 5185' 5í 89,4216
Vlastnĺ ckypodiel uĎ  LV

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

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

ľ :1ľ ľ ' PHDR.

Priezvisko oŽvnloovÁ

ľ ,teno { | IBETA
Titul za

menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manŽela/manŽelku alebo neplnoleté  dieť a}

ulica pŠ eľ ĺ lČ ľ ĺ n

obec BRATISLAVA
š tát sR Č n iný

č ĺ slo $

psČ  82í 06

I lllllllllllil lilt il] illililillilt ililtI I  ilililt lililililill
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný oľ gán)

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

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

Titul pred
Meno Š rernnmenom

Priezvisko OZVALD Titulza
men0m

Adresa trvalé ho pobytu (ĺ ba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  diet'a)

ulica pŠ eľ lč ľ ĺ n č í slo 9

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

PsČ  82106

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

Druh RoDlNNÝ DoM, ZAHRADA
Katastrálne 

PoDU NAJSKÉ  eIsxu PIGE

Č í ĺ o Lv 90í  5 Vlastní cky podiel 
1 12

Druh BYT
Katastĺ álne PoDU NAJSKÉ  eIsru PlcE
Č ĺ sto lv 5720 Vlastní cky podiel 1l1

Druh BYT
Katastrálne RUŽINoV

Č ĺ ď o lv 4643 Vlastní cky podiel 1I1

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  il] il]  ilil ilt ilil ilt ilil il] il ilil I  I  ilil il ilI il ilil t ilt
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lnterné  poradove č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

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

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manŽela/manž elky neplnoleté ho dieť ať a

Titul pľ ed
Meno Š rernľmenom

Priezvisko OZVALD Titulza
menom

Adresa trvalé ho pobytu (!ba ak ide o manž eta/manž elku alebo neplnoleté  diet'a}

ulica pŠ eľ ĺ lČ run

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

č í slo 9

PSČ  82106

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

Druh GARAŽ
Katastralne RUŽ!NoV

Č ĺ slo tv 4442 VlastnÍ cky podiel 1l1

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ slo tv Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto tv Vlastní cky podiel

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 lllililil l] ]  llil t il il] ilililtI I  il]  il il1il ilil ilr
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ala

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

DrUh MOTOROVE VOZIDLO

lľ ffiHx''l: 'Jŕ  VW AMARoK

Rok výroby motorové ho vozlan 2014 Vlastnĺ ckypodiel 1l1

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výľ oby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozĺ dla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy' prilož te d'alš í  rovnaký I ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

strana 1 5 celkový
poč et strán

I  ilililt lilt ilt ilt ilil ilil il] il ililt I  I  ilil il ililI  il]  il]
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lnterné  poradové  č Í slo verejneho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

Majetkove pomery: verejné ho funkcionára manŽeĺ a/manŽelky neplnoleté ho dieť at'a

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

Druh

Vlastní cky podie|

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

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

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

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

r ililil ilil ilt ilil t! illilt il] il !] lt I  I  ilililr il] lillr ilt
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho Í unkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto Lv

Rok zač atia

uŽí vania

Spôsob

uŽí vania

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

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  výhody [ č !. 7 ods. 1 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

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.

celkový
poč et strán

I  illlllr il| ililil ilil ilil ilil ililr ililr I I illilil ilt il ililillr
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lnterné  poradové  č í sĺ o verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

Prí lohy

Roč NÉ zÚč ĺ oVANlE PREDDAVoK NA DAŇ  z PRĺ JoM Fo 2o2o

PoTVRDENIE o ZAPLATENĺ  DANE 2o2o

PoTVRDEN l E o ZDAN IT.PRĺ J MocH BsK, MAG. H L.M ESTA, RcB, DPB

Č lsľ Ý PRĺ JEM zA RoK 2o2o

Vyhlasujem, ž e vš etky ú daje v tomto oznámení  sú  pravdivé .

Dátum'| $ 04 2021
Vlastnoruč ný podpis

(\ ''

Miesto BRATISLAVA

Záznamy prí sl uš né ho orgánu Podpis a odtlač ok peč iatky prí sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej

peč iatky

Dátum prijatia

oznámenia

20

20
Veľ ejný funkcionár priloŽil kópiu daň ové ho priznania

alebo pofurdenia o pr'ljme (č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona)
an0 nle

I  il] il] il| ililil ilil llililll il] lt ililtI I  il] ilt ilil ] ] il]
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