
A.

B.

uznamente runKcil, zamestnanr, 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 . 545/2005 Z. z.

Poznámka: V prĺ pade potreby vlož te do prĺ sluŠ nejtabuľ ky nové  riadky

osobné manze né ho funkcionára

Adresa trvalé ho oobvtu l o
Sputniková 3' 82102 Bratislava

osobné  ú lnol ch detí vs ocn domácnosti
Por. č ' Meno Priezvisko
1 Martin PatoorstÝ
2 Milena Patoprstá
3

4

5

orient.
Sputniková 3, B2102 Bratislava

Podnikate!ská č innost' (ž ivnosť , samostatne hospodáriaci rol'nĺ k' slobodne povolania a pod.)

Názov podnikateľ ské ho subĺ ektu Funkcia Prĺ ĺ em (EUR)

c

D

E.

F

osobné  ú daie vereiné ho funkcionára
Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia l dd.mm.rrrr)

Martin Patoprstý lno. 10.3.1985

Sputniková 3,821 02 Bratĺ slava

Názov vereĺ neine funkcie (uveďte funkciu v Bratislavskom samosprávnom kraii)

poslanec

l'a č t. 5 ods. 1 a 2 ú stavné ho zákonakonom funkcií zamestnaní  alebo č inností

od7 Is. hoú stavnéte č l.funkcionáĺ averejné ho a)pÍ sm.podľ a

nam len uč itel'nostinezl ko un nfu kcie é hon kciofun ranapodm ky vý vereJp

Zamestnanie brac' Pomer, dohody mimo PP, Zákonnĺ k práce, verejná služ ba, š tátna stuŽba a pod')

Zamestnávateľ Funkcia Prí iem, EUR)
RuŽinovský podnik VPS, a.s' č len predstavenstva 2 334'69 €
MC Bratislava - RuŽinov poslanec 4 134,43 €
Bratislavský samosprávnv krai poslanec 96 00€



G

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 Funkcia
Funkč né  alebo iné
poŽitky (áno/nie)

Prí jem (EUR)

me n ra

astní ctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastní ctva a

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

Bvt LV 5668 k.ú . RuŽinov 100o/o

RodinnÝ dom LV 535 k.ú . Sklene Teplice 25o/o

n cena resa n bok m nimál
Názov Podiel BSM (áno/nie)

Fiat Freemont 100o/o

ctvo ota ca n so m

Názov Podiel BSM (áno/nĺ e)

Existencia závä zku na azne nente resa ce 35 násobok mrn

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní  k daniz prí jmov fyzických osÔb alebo iný doklad vydávaný
na daňové  ú č ely potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktore verejný funkcionár zí skal za predchádzajú ci
kalendárny rok

ie pri| oŽený k tomuto oznámenĺ u (áno - nie)
bude priloŽený k tomuto oznámenĺ u naineskôr 30.4. (áno - nie) |



m n o n ra

ne Vrátane Vlastní ctva a o estoru

Názov LVč Katastľ álne ú zemie Podiel BSM (áno/nie

Vlastní ctvo hnutel'n vect kto cena resa 5n so m n málne

Názov Podiel

Vlastní ctvo hodnota ca 35 násobok min

Názov Podĺ el BSM (áno/nie)

a una azne ente ú ce 35 násobok mrn

J Majetkové  pomery neplnoletých detí  ž ijú cich v spoIoč nej domácnosti 1Uveaú  sa majetkove pomery

kaž deho neplnoleteho dieť ať a osobĺ tne)

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

pí sm. e) Ústavné ho zákona @znač te krĺ ž ikom)

Neplnoleté  dĺ eť a uvedené  v č asti C. pod č í slom .. tohto oznámenia nevlastní
majetok podľ a č l' 7 ods. 1 pĺ sm. e) ú stavné ho zákona @znač te krí ž ikom)

Meno a
n ne vlastní ctva an

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

veci cena 35 násobok minimá

Názov Podiel



nota Úca 35 násobok min. mzdv
Názov Podiel

ste na te 35 násobok minimál

Prehlasujem, Že uvedené  Údaje sú  pravdivé

Dátum: / {  / . 2* ĺ  9 Podpis:

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

Dátum:1( 3. Laĺ 3 Podpis
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