
uznamenle TunKcil, zamestnanl, ctnnosu a maJetKovycn pomerov
za rok 2018

podl'a ú stavné ho zákona č ,.35712004Z. z. o ochrane verejné 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

A.

c.

B

D.

E

F

bné  ú daje verejné ho funkcionára
Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia (dd'mm.rľ rr)

lvan Patoprstý lng 24.03.1965

trva ul orient. č .

Potoč ná 11, Báhoň, 900 84

verelnel nej funkcie fuvedte funkciu)

poslanec

ema
Meno Titul

Mária rstá r

trvaleho u orient. č .

Potoč ná 11, Báhoň, 900 84

n ichvs domácn
Por. č . Meno Priezvisko
1

2.

3.

4.

5.

resa trvaĺ é ho orient. č

oznámenie verejné ho funkcionáľ a podľ a č l. 7 ods. 1 pí sm. a) ú stavné ho zákona
Spí ňam podm ienky nez!uč itel'nosti výkonu fu n kcie verej né ho fun kcionára

konom i funkcií zamestnaní  alebo č inností č l. 5 ods. ĺ  a 2 ú stavné hozákona

mimo PP, Zákonní k práce, verejná služ ba, Š tátna služ ba a

Zamestnávateľ Funkcia Prí iem (EUR)
obec Báhoň starosta 32173,38
BSK loslanec 9405

Podnikatel'ská č innost' (Živnosť , samostatne hospodáriaci roľ nÍ k, slobodné  povolania a pod.)

Názov podnikateľ ské ho subiektu Funkcia Prí iem r EUR)
Živnost' pľ ojektant 0



lJ.

H

Funkcie v š tátnych orgánoch, orgánoch ú zemnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb
vykonávajú cich podnikatel'skú  č innost'a v orgánoch iných právnických osôb

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

Prí jem (EUR)

o n

í ctvo nehnutel'nosti CV a
Názov LV č . Katastrálne ú zemie Podiel

3-izbový byt, r. 1994, Potoč ná t 9í 5 Báhoň áno
záhrada, výmera 64 m2, Potoč 991 Báhoň ano
2-izb.bvt, r' 2000, Ďatelinova u 4059 Bratislava-RuŽinov ano
záhrada, výmera 528 m2' Š tú n 2123 Báhoň ano

í ctvo n cena
Podiel

Vlastní ctvo majetkové ho práva alebo iná ma ú ca 35 násobok min. mzdy
Názov Podiel BSM (áno/nie)

na
B a.s. Zmluva o tí  ú veru na

en Úce 35 násobok minimál
ie vo

ano

o podanom daňovom priznaní  k dani z prí jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný
na daňové  ú č ely potvrdzujú cisumu prí jmov, ktore verejný funkcionár zí skalza predchádzajÚci
kalendárny rok

k tomuto oznámeniu neskÔr 30.4

priloŽený k tomuto oznámeniu (áno - nie)
bude - nie



n o n

ne ne ctva a
Názov

3-izbový byt' r. 1994, Potoč ná 915 Báhoň ano
záhrada, Výmera 64 m2, Potoč 991 Báhoň áno
2-izb' bvt, r. 2000, Ďatelinova t 4059 Bratislava-RuŽinov áno
záhrada, výmera 528 m2, Š tú n 2123 Báhoň ano

vecr kto cena n

Názov Podiel BSM (ánoinie)

ctvo alebo iná ú ca 35 násobok min' mzdv
Názov Podiel BSM (áno/nie)

Existencia závä zku na n minimál mzd
B a.s. Zmluva o uveru na nte vo 35.400 €.

J Majetkové  pomery neplnoletých detí  ž ijú cich v spoloč nej domácnosta pvedú  sa majetkove pomery
kaž dé ho neplnoleté ho dieť ať a osobitne)

Neplnoleté  deti uvedené  v č asti C. tohto oznámenia nevlastnia majetok podl'a č l. 7 ods. 1

pí sm. e) ú stavné ho zákona @znač te krÍ ž ikom)

Neplnoleté  diet'a uvedené  v č asti C. pod č í slom ' tohto oznámenia nevlastní
majetok podľ a č l. 7 ods. 1 pí sm' e) ú stavné ho zákona @znaé te krtž ikom)

a lnoleté ho

vrátane a

Názov LV č . Katastrálne ú zemie Podiel

í ctvo hnute cena 5n mtnt

Názov Podiel



hodnota uca m n

Názov Podiel

Existencia závä zku na az ce

Prehlasujem, Že uvedené  ú daje sÚ pravdive.

Dátum: 11.3.2019 Podpis:

Sú hlasí m so zverejnení m tohto oznámenia na internetovej stránke BSK'

Dátum: 11'3.2019 Podpis:
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