
oznámenie funkciĺ , zamestnaní , č innostĺ  a majetkových pomerov za rok2018
podl'a ú stavné ho zákona č .357/2004Z.z. o ochľ ane verejné ho záujmu

v znenĺ  ú stavné ho zákona č . 545/2005 Z. z.
Poznámka: V prĺ pade vlož te do nove riadky, 

_ .

A.

EIU.

jo.

E.

osobné  ú daje verejné ho funkcionára

Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia (dd.mm.rrrr}

Duš an Pekár JUDr. lnq 24.1.1964

Adľ esa trvalé ho pobvtu (ulica, orient. č ., obec' PSČ )

Martinská 37,821 05 Bratislava

Názov vereĺ neĺ nei funkcie

starosta MČ , poslanec BSK

osobné  ú daie manŽela/ky verejné ho funkcionára

Meno Priezvisko Titul

Beata Pekárová lno.

Adresa trvalé ho pobvtu (uĺ ica. orient' č .. obec' PSČ )

Martinská 37 ' 821 05 Bratislava

c osobné  ú daje nep!noletých detí  ž ijú cich v spoloč nej domácnosti

Por. č . Meno Priezvisko

1

2

3

4

5

Adresa trvalé ho pobytu (ulica, oľ ient. č ., obec, PSČ )

Spĺ ňam podmienky nezluč itel'nosti výkon u funkcie verejné ho funkcionára
funkci zamestnaní  alebo č innostĺ | 'a č l. 5 ods. 1 a 2 ú stavné hozákona.

pí sm' a) ú stavné ho zákonaverejné ho funkcĺ onára podľ a č l. 7

nom I

nie prac. pomer, dohody mimo PP, Zákonnĺ k služ ba' š tátna služ ba a

Zamestnávateľ Funkcĺ a Prí iem (EUR)

MČ  Bratislava-RuŽinov starosta 50 940,88

BSK poslanec I609,00
MČ  Bratislava-Staré  Mesto zamestnanec 7 995,43

F nikatel'ská č innost' rol'nĺ k, slobodné volania asamostatne

ikateľ ské hoNázov Funkcia Prĺ iem (EUR)



G.

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 ĺ né
poŽitky (áno/nĺ e)

Prĺ jem (EUR)

Maietkové  pomery verejné ho funkcionára

Vlastní ctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastní ctva bvtu a nebvtové ho priestoru

Názov LVč Katastrálne ú zemĺ e Podiel BSM (áno/nie)

Bvt 3234 Vainory 1t2 ano

Garáž 3483 Karlova Ves 1t2 ano
Rod. dom, garáŽ, zast. plochy

a nádvoria, záhrady 496 Trnávka 1t2 ano

Vlastní ctvo hnutel'nei veci' ktorei cena presahuie 35 násobok minimálnei mzdy

Názov Podiel BSM (áno/nie)

Vlastní ctvo maietkové ho práva alebo iná majetková hodnota presahujú ca 35 násobok min. mzdy

Názov Podiel BSM (ä nolnie)

H.

2



Existencia závä zku na peňaŽné  plnenie presahuiú ce 35 násobok minimálnei mzdv

1t2Uver na bývanie v SLSP, a. s. 98 085,71 €

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní  k dani z prĺ jmov í yzických osÓb alebo iný doklad vydávaný na
daňové  Úč ely potvrdzujÚci sumu prí jmov, ktoré  verejný funkcionár zí skal za predchádzajú ci

priloŽený k tomuto oznámenĺ u (áno _ nie) nle

k tomuto oznámeniu 30.4 ano

Majetkové  pomery manž ela/ky verei né ho funkcionára

VlastnÍ ctvo nehnutel'nosti, vrátane vlastnĺ ctva bytu a nebvtové ho priestoru

Názov LV č . Katastrálne Územie Podiel BSM (áno/nĺ e)

Bvt 3234 Vainory 1t2 ano

Garáž 3483 Karlova Ves 1t2 ano

Bvt 3184 Karlova Ves 1 nie

Dom, zast' plochy, záhradv 1537 RuŽinov 112 nte

Rod. dom, garáž , zast' plochy a
nádvoria, záhrady 496 Trnávka 1t2 ano

Vlastní ctvo hnutel'nei veci, ktorei cena presahuie 35 násobok minimálnei mzdv

Názov Podiel BSM (ánolnie)

Vlastnĺ ctvo majetkoveho práva alebo iná majetková hodnota presahujú ca 35 násobok min. mzdy

Názov Podiel BSM (ánoinie)

Existencia závä zku na peňaŽné  plnenie presahuiÚce 35 násobok minimálnei mzdv

112 Uver na bývanie v SLSP, a. s. 98 085'7'1 €

Majetkové  pomery neplnolet'ých detĺ  ž ijú cich v spoloč nej domácnosti 1uveaú  sa majetkové  pomery
kaž dé  ho n ep l n ol eté  h o di eť ať  a osobitn e)

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

pĺ sm. e) Ústavné ho zákona @znač t6 krĺ ž ikom)
X

Neplnoleté  dieť a uvedené  v č asti C. pod č ĺ slom . tohto oznámenia nevlastnĺ
majetok podľ a č l. 7 ods. 1 pí sm' e) ú stavné ho zákona @znač te krĺ ž ikom)

X

3

J.



Meno a priezvisko neplnoleté ho dĺ eť ať a

Vlastní ctvo nehnutel'nosti' vrátane vlastní ctva bvtu a nebvtové ho priestoru

LVč Katastrálne ú zemie Podiel BSM (áno/nie)Názov

Vlastní ctvo hnutel'nej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

PodielNázov

Vlastní ctvo maietkoveho práva alebo iná maietková hodnota presahujú ca 35 násobok min. mzdy

Názov Podiel

Existencia závä zku na peňaŽné  plnenie presahuiú ce 35 násobok minimálnej mzdy

I

l

:

átum:D

Prehlasujem

lDátum: 
"28.3'2o1g

, Že uvedene ú daje sÚ pravdivé .

3.2019
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