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oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov verejné ho funkcionára
podl'a ú stavné ho zákona č . 357 12004 Z, z, o ochrane veľ ejné ho záujmu pri vykone

funkciĺ  veľ ejných funkcionárov v znení  neskorš Í ch predpisov (d'alej len ,,ú stavný zákon")

zarol ! 0 20

Pri ujatí  sa vý'lĺ onu

veľ ejnej Í unkcie
L/  K30.aprĺ lu 2021 lnterné  poradové  č ĺ slo vere1né ho

funkcionáĺ a (vyplni prĺ s| uŠ ný orgán)

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

Titul pred
Neno pg$6J1

menÔm

Priezvisko Pekár

Rodné  č ĺ slo 640124

Titul za

men0m

6137

Adresa trvalé ho pobytu

ulica Martinská

obec Bratislava

š tál ĺ /  sR Č n iný

rer 0908797114

e-mair fl sgan.pekar@gmail.COm

č ĺ slo 1604ĺ 37

psČ  82105

slrana 1
celkový
poč et strán 14
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Intemé  poradové  iislo verejné ho

í unkcionaľ a { vyplnĺ  prisluš ný orgán)

B) Vykonávaná Verejná funkcia

-1 
pokial' taký dátum vyp| ýva z osobilné ho právneho predpisu

celkový
poč et stĺ án

Verejná funkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáVa

(č l' 2 ods 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Pľ edpokĺ adaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) '1

a) pľ ezident Slovenskej ĺ epubliky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2A

c) č len vlády Slovenskej republiky 20

d) vedÚci Ústrednóho orgánu š tátne1 správy, ktoľ ý nie je

ólenom vlády Slovenskej republiky 2A

Názov ú stredné ho orgánu Š látnej správy

e) sudca Ústavné ho sÚdu Slovenskej republiky 2A

f) predseda Naivyš š ieho sú du Slovenskej republiky 2A

podpľ edseda Najvyš š ieho sÚdu Slovenskej republiky 20

g) č len Sú dnej rady Slovenskej republiky 20

h) generálny prokuĺ átor SIovenskej ľ epubliky 2A

Š peciálny prokurátor 2A

i) verejný ochranca práv 2A

komisár pre deli 20

komisár pre osoby so zdravotným postihnutim 2A

j) predseda Najvyš š ieho kontľ olné ho Úradu

Slovenskej republiky

podpredseda Na;vyŠ š ieho kontrolnóho ú radu

Slovenskej republiky

2A

2A

k) š tátny tajomní k 2A

ĺ ) náč elní k Generálneho š tábu ozbĺ qených sĺ l SIovenskej

republiky
2A

I  lllillt ilililil t lllllll llll lllllllllll I  I llll lll lllll llll llll
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lnlemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pĺ isluŠ ný orgán)

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

"1 pokial' taký dátum vypIýva z osobitné ho pĺ ávneho predpisu

celkový
poč ot stľ án 1,4

1L

Verejná Í unkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáVa

(č l. 2 ods. 1 Ústavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
vykonu verejnej Í unkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prĺ sluŠ ný orgán) '1

m) riaditeľ  Slovenske'j inÍ ormač nej sIuŽby 2A

n) č len Bankovej rady Náĺ odnej banky Slovenska 2A

o) starosta obce 2A

p) primátor mesta 20

q) poslanec mestské ho zastupilel stva 2A
poslanec zastupiteľ stva mesĺ skej č asti

v Bratislave alebo v Koš iciach 20

r) pľ edseda vyš š ieho Územné ho celku 20

x s) poslanec zastupiteľ stva vyš š ieho ú zemné ho celku 0, 42 2047 2A

t) rektor verejnej vysokej š koly 20

u) pľ edseda Uradu na ochranu osobných Údajov 20
podpreds€da Úradu na ochranu osobných Údajov 20

v) generálny ŕ adite| 'Rozhlasu a lelevĺ zie Slovenska 2A
č len Rady Rozhlasu a televĺ zie Slovenska 20

w) generálny riaditeľ  Sociálnej poisť ovne 2A
č Ien dozomej rady Sociálnej poistbvne 2A

x) š tatutárny orgán alebo č | en š tatutárneho oĺ gánu
VŠ eobecnej zdravotne|  poisť ovne 2A
č len dozornej rady Vš eobecnej zdravotnej poist'ovne 2A

y) generáĺ ny riaditel' Tlač ovej agentÚry Slovenskej
republiky 20
Ôlen správnei rady TlaÓovej agentú ry Slovenskej
republiky 2A

l llllllll lllll lllĺ  lllll llll llll llllll lllll l l l] ll lll lllll llll llll
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lntemé  poradové  č islo verejné ho

funkcionára (vyplni pĺ isluš ný orgán)

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

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

celkový
poč et strán /+

,16

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l.2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum uiatia sa

výkonu verejnej funkcie

Pľ edpokĺ adaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prĺ sluŠ ný orgán}  '1

z) č len Rady pre vysielanie a retĺ ansmisiu 2A

2Aĺ iaditeľ  Kanceláĺ ie Rady pĺ e vysielanie a retransmisĺ u

za) pľ edseda Uradu pre reguláciu sietbvych odvetvi 20
podpredseda Uradu pre reguláciu sietbvých odvetvĺ 2A

č len Regulač ne'j rady 20

zb) predseda Úradu pre reguláciu eIektronických

komunikácií  a poŠ tonich sluŽieb

podpľ edseda Uradu pre reguláciu elektĺ oniclĺ ych

komunikácií  a poš tových sluŽieb

2A

2A

predseda Dopravné ho ú ľ adu 2A

podpredseda Dopravné ho ú radu 20

zc) š tatutárny orgán alebo č len š latutárneho orgánu

právnickej osoby a č len riadiaceho orgánu právnickej

osoby' koré ho do funkcie pľ iamo alebo nepriamo

navľ huje alebo ustanovuje Š tát alebo právnickä  osoba

so Stopercentnou majetkovou ú Č asť ou š tä tu

2A

č len kontrolné ho oľ gánu alebo dozorné ho orgánu

právnickej osoby, ktoré ho do funkcie priamo alebo

nepriamo navň uje alebo ustanovuje Š tát alebo

pľ ávnická osoba so stopefcentnou majetkovou

Úč asť ou Š tátu

20

Názov pĺ ávnickej osoby

zd) rladiteľ  š tátneho podniku 2A
č len dozornej ľ ady š tátneho podniku' ktoré ho

do funkcie ustanovuje š lát 20

likvidátor (v prí pade likvĺ dácie š tátneho podniku) 2A

Názov š tátneho podniku

I  lllilllt ililt ilil illt llll llll llllll lllll I  I llll llllllllllll llll
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lnlemé  poradové  č í slo verejné ho

í unkcionára (vyplni pĺ isluŠ ný orgán)

B) Vykonávaná Veľ ejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚeej strany)

Verejná funkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 Ústavné ho zákona)

Dálum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Pľ edpokladaný dátum skonč enia

vykonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prĺ sluŠ ný orgán) '1

ze) generálny riaditeľ  Slovenské ho pozemkové ho fondu 2A
námestní k geneĺ álneho riaditeľ a Slovenské ho
pozemkové ho Í ondu 20
č len Rady Slovenské ho pozemkové ho Í ondu 2A

zf) prezident Finanč né ho riaditel'stva SIovenske|  republiky 2A

zg) predseda správnej rady Ustavu pamä li národa 2A
č len správnej ĺ ady Ustavu pamä ti národa 2A

zh) generálny rĺ aditeÍ  Železnĺ c Slovenskej ľ epubliky 20
zi) č len š tatutámeho oľ gánu Expoľ tno_importnej banky

Slovenskej republiky 2A

zj) predseda Úradu pre dohľ ad nad zdľ avotnou

starostlivosť ou 2A
č len dozornej rady Uľ adu pre dohľ ad nad zdravotnou

starostlivosť ou 20

zk) pĺ edseda Rady pre rozpoč tovÚ zodpovednosť 2A
č len Rady pre rozpoč iovú  zodpovednost' 2A

zl) prezident Policajné ho zboľ u Slovenskej republiky 2A
viceprezidenl Pol icajné ho zboľ u Slovenskej republi ky 20

zm ) riaditel' Vo1enské ho spravodajstva 2A
- 1 p6kial' taký dátum vyplýva z osobilné ho právneho pľ edpisu

celkový
poč et strán ú
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

í unkcionára (vyplni pĺ isluš ný orgán)

B) VykonáVaná Veľ ejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚcej strany)

Veľ ejná Í unkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 Ústavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

vykonu verejnej Í unkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

vykonu verejnej ĺ unkcie

(vyplní  prisluŠ ný orgán) 'ĺ

zn) vedú ci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 2A

2A

2A

2A

20

vedú ci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedÚci Kancelárie verejneho ochrancu práv

vedÚci Kanceláľ le Sú dnej ľ ady Slovenskej republiky

vedú ci Kancelárie Ustavneho sú du Slovenskej republiky

zo) generálny tajomnĺ k sluŽobné ho ú radu ú stredné ho orgánu

š tátnej správy 20

Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy

zp) veľ ejný funkcionáľ , ktory nie je uvedený v pĺ smenách a) aŽ zo\ ,

ak tak uslanoví  zákon
20

Názov verejnej funkcie

- l pgkiaľ  taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

celkový
poč et stľ ä n ý

/A
'Ll
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lnterné  poradové  č islo verejné ho

í unkcionára (vyplnĺ  pĺ ls| uŠ ný orgán)

C) Úoaje oznámenia

V zmysle č l. 7 ú stavneho zákona svojí m podpisom osvedč uiem, ž e

1. ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujú cu funkclu, povolanie alebo č innost'
označ enú  v Ústave SIovenskej repub!iky alebo osobltnom zákoň e za nezluč itóľ nú  (č t. 5 ods. 2
a ods. 3 ú stavné ho zákona). Zároveň  uvádzam ú daj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skonč ilo alebo
skonč ĺ ' (Vyplnit 'len pľ i ujatí  sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo í yzická osoba

Názov

Sĺ dlo:  ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tál sR Č n iný

Funkcia

Spôsob skonč enia

vykonu

Dátum skonč enia
nlkonu 2A

2. ku dň u podania tohto oznámenia sp| ň am podmienky nezluč itet'nosti výkonu funkcie verejné ho
funkcionára s výkonom iných funkciĺ , zamestnaní  alebo č innostĺ  podl'a č l. 5 ods. 1 až  3 ú stavné ho
zákona, kedž 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'alruje na výkon povolania, ktoré  mÔŽe vykonávat'ĺ en fyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som Š tatutárnym orgánom alebo č lenom š tatutárneho orgánu, č lenom riadĺ aceho, 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.

preĺ oŽe eš te neuplynulo 30 dnĺ  od vymenovania do veľ ejnej funkcie

spĺ ň am y áno nte

pĺ etoŽe uŽ nevykonávam verejnÚ funkciu

V prĺ pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí tohy, prilož te d'alš ĺ  rovnaký lisl. Tú to skutoč nost'zohl'adnĺ te v č í slovanĺ  strán.

ceIkový

poč et strán ŕ
.44

'lo
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lntemé  poĺ adové  č ĺ slo vereiné ho

í unkcionára (vyplni pĺ isluŠ ný orgán)

3. vykonávam nasledujú ce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo š tátnozamestnaneckom vzt'ahu [ č l. 7 ods. 1 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Zameslnávatel'

Názov ú rl ĺ Rí bl E ?nl' cElÍ ĺ 0c. t/ r0/ A B0ó/  
^ / r

č í slo (

PsČ  /  l z 07

Sí dlo:ulica ĺ  ľ  l T 4' L,ĺ l k 4

obec 3Rnrl,ľ L4vA
š tát X SR Č n iný

: ; ľ ,ľ ľ ?ľ ľ ľ ."ľ liľ 3?nlä ,lľ '[ 1: ''u*  áno I  nle

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

Podnikateľ ský subjekt

Názov

Sĺ dlo:  ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č ĺ slovani stľ án.

celkový
poč et strán Á

4,ô
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lntemé  poradové  č islo veľ ejné ho

í unkcionára (vyplni prisluŠ ný orgán)

5.poč asvýkonuVerejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l'5ods'3a4ač l.7ods. 1pí sm'c)ú stavné hozákona]

a) v š tátnom orgáne b) v orgáne Územnej samosprávy

Š tátny oľ gán /  spoloč nosť  /  právnická osoba

Názov

c) v orgáne pĺ ávnickej osoby
vykonávajú cej podnikateľ skÚ č innosť

d) v oľ gáne inej právnickej osoby

Sí dlo:  ulica č í slo

obec

š tát

PsČ

sR Č n iný

Dátum ujatia sa

výkonu funkcie 2A

Funkcia

Funkč né  alebo

ĺ ne pož itky

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t leto priimy Í é .7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) prí jmy z Výkonu Í unkcie Verejné ho funkcionára,
za ktorú  podáVam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €) 1 1613

b) prUmy zvýkonu iných funkcií , zamestnaní alebo
č inností , v ktoých VykonáVanĺ som pokrač oval
aj po ujatí  sa funkcie Verejné ho funkcionára

(zdanitel'ný prí jem v €) ll ľ Lí

7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k dani 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 kaIendárnom roku.

y' áno

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

celkový
poč et stÍ án
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lntemé  poradové  č islo verejné ho

í unkcionára (vyplni pĺ ĺ sluš ný orgán)

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

| \ 4ajetkové  pomery: r' verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

Titul pred
Meno Duš anmen0m

Priezvisko Pekár Titul za

men0m

Adresa trvalé ho pob$u (iba ak ide o manŽela/manŽelku alebo neplnoleté  diet'a)

ulica Martinská

obec Bratislava

š tát /  SR Č n iný

č ĺ slo 1604137

PsČ  82105

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

Druh Rod. dom, garáž , záhradv' zastavané  plochy a nádvoria
Katastĺ ä Ine Trnávka

Č ĺ sto Lv 496 Vlastnĺ cky podiel 1l1

Druh Garáž
Katas.ľ alne 

KarI  ova Ves

Č ĺ sto Lv 3483 Vlastnicky podiel 1 l'l

Druh Bytový dom, zastavané  plochy a nádvoria
Katastľ iálne Vajnory

Č ĺ slo LV 3234 Vlastnĺ cky podiel 'l 11

V prĺ pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš ĺ  rovnaký ĺ ist. Tú to skutoč nost'zoh| 'adnite v č í slovanĺ  strán.

celkový

poč et stľ án ,'í
rilililt ľ ilt ilil ililI ilililll llillt ilil|  I  I llllllllllllllll llll
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:

I lntemó,:por:adové  lislo veĺ ejnóho

f unkcionára, (vyplnĺ  pr.ĺ sluš ný'orgán)

D) MaJetkové  pomery verejneho-funkcionára, manž elalmanž elky a n
-' i n'ĺ m ž ijú  V domácnostl 1el. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

eplnoletých detí , ktoľ é

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

Druh cAnÁŽ

f: ff* l'" KARtovA vES
: Č ĺ slo,'Lv]  34B:3 Vlashic[ y podie[  1 ĺ "1

orun iBYToVÝ DoM, ZASTAVANE PLOCHY A NADVOR,IA

ľ * i; ,ľ u* 'VAJ N'oRY

,Č islo.Lv 3234 Vlastnĺ ckypoeĺ iel 1l1

V prlpade, Že nepostač uJe rozsah teJto prĺ lohy, prllož te d'alš l rovnaký llst. Tú to skutoč nost'zohl'adnlte v č lslovanĺ  strán'

strana Ť '&

A\

Majetkové ::pomgw,:  veŕ ejné ho''í unkeionáľ a neplnoloté ho;,dietlať ot ,manŽela/manŽelky

ľ ĺ .uo B;EATA

Pnioavi$ko pÉ xÁnovÁ
ľ \G'

Titulza

menonl

ulica MÁRT| NSKÁ

obec BRATISLAVA
l

š tát sR ln ,iný

,ak ide',o, manž ela/ lĺ anž elku'alebo, neplhol6té 'dletia)'

č ĺ sro37' 
:

ese ,B21iOS

oruň  ,ft,Qp. DoM, GARAŽ,'ZAHRADY, ZASTAVAN

ffietn* 1PNAV:KA

: Č ĺ sjotV 496

E PLoCHY A NAĎ VoR| A

Vlastnĺ oky podiel, 1 l1

lililt lllllll llil lllilllll llll llllll llllll I  lllll lll lllil llil llll
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lnterné  poľ adové  Óislo verejné ho

funkcĺ onára (vyplni prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery Verejné ho funkcionára, manž ela/manŽelky a neplnoletých detĺ ' ktoré

s ní m Žijú  v domácnosti [ č l' 7 ods. í  pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh RoD. DoM , ZAHRADY, ZASTAVANÉ  PLocHY A NADVORIA

ffi* 'R:UŽlnov
Č í stoLV 1537 Vlastnĺ eky podiel 1 ĺ 1

Druh BYTQVÝ DoM

ľ : jä ľ '" KARLOVA VES

Č iď oLv 3184 Vlastnicky podiel 1 ĺ 1

Druh

Kalastrá| ne'

Územie

Č ĺ sto lv Vlastnĺ cky podieĺ

V prĺ pade, Že nepostač ule rozsah teito prí lohy, prllož te d'alš ĺ  rovnaký list, Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č ĺ slovanĺ  strán'

Majetkové  pomery: veĺ ejné ho ĺ unkcionáľ a ,/  manŽelalmanŽelky' neplnoleté ho dieť ať a

Hľ ľ ', lNG'

Priezvisko PEKAROVA

ĺ ĺ e.o BEATA
Titul za

men0m

'Adresa{ rvalé ho pobytu (iba ak lde o manŽela/manž elku alebo neplnoleté  dĺ etla)

urica MARTINSKA

obec BRATISLAVA

š tä t sR Č n iný

eĺ sro !/

ľ sČ  $!'| g5

l llllllil lllll llll lllĺ  llll llll llllll lllll l l lllll lil lllll llll llll
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lnterne poradové  č ĺ slo ver,ejneho

í unkcionáľ a (vyplnĺ  pĺ lsluŠ ný orgán)

,Majetkove pornery:  r' verejné ho funkcionára manŽelaimanŽelky 'neplnoleté ho diet'at'a

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

,Druh Ô,soaľ vEvoZlDLo

l'Jä [ä nffiiľ ä  oPEL ZAF! RA

Rok výroby motorové ho vozidla 2Oo7 Vlastnĺ cky podie|  1 l1

Druh ,oSoBNÉ vozlDlo

lTá[ ffi[ x: 'l: ľ jŕ  PE U G EoT 206+

Rokvýľ oby, motorové ho vozidla 2009 Vlastnĺ cky,podiel 1 l1

Drull

Továĺ enská znač ka

motorovóho vozidla

Rok výľ oby motorové lio vozidla, Vlastnĺ cky,podiel

Druľ l

Továľ enská, znač ka.

motoľ ové ho vozidla

'Rok výĺ oby motoIové ho vozic{ la Vlastnicky podiel

Drulr

Továrenská znač ka
motoĺ ové ho'vozidla;

Rok výroby, motoľ ové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prĺ pade' Že nepostač uJe rozsah teJto prí lohy' priloŽte d'alš ĺ  rovnaký llst. Tú to skutoč nost'zohl'adnlte v č ĺ slovanĺ  stľ án'

\  i3ľ .'.ä ,,.} ĺ t{ b tI illill]  llrililil llilt illt illt ľ lillil1il I  I ililt ilt ililt illt illl
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I
lnteľ nó;,poraĺ ĺ ová č ĺ slo veľ ejné ho

funkcionáral(vypĺ nĺ  pľ lsIuš ný oľ gán),

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

,o,.nr,, oSoBNÉ  voZlDLo
Tovä renŠ káznä č ka DEUGE'oT 206+
motorovóho,vozid'u''-

,Rgk:výroby''motoŕ ové ho Vozidla 2 o0 9 Vlastnĺ cky podiet 1 ĺ ''1

,orun OSO BŇ É  v'oZlDLo

; lä iffi?'u[ ĺ l* : ľ '5xl 
,oPEL ZAF l RA

Rok,uýľ oby,motoĺ oti'óho vozidla 2007 Vlastnĺ cky,,podiel' 1 l'1

Vprĺ pade'Ženepostač uJerozsahteJtoprĺ lohy,prlloŽted'alš ĺ rovnakýlist.Tú (oskutoč nost'zohl'adnitevč ĺ slovanĺ strán.

N
,lq

,eelkový '

:poÓet stĺ án Ť d{ Bl

verejné ho,Í unkoionára J :manž elalmanŽelky neplnoloté ho dieť at'á
,Majelkové  ipoľ nery'

Vla$inÍ cky podleľ
:  

Rot'výroby motoť oyé ho'vozidla

'Továrenská,znač ka

:moľ orové ho,'vozidla

Vlastnĺ cky ,podiel'

,Dľ uh

,Rok výľ ot')l'jmgtorové lio:vozidla

Toyárenská znaóka
,rnoť oroÝóho'vozidla

Vlastnĺ cky podieI
.vylroby.,motor:ové .,!io,vozicl l a

ToýáÍ enská Žnáč ]€,

: ľ noloľ ové lĺ o voziĺ Jla

I  ililil lllll llil lllil llll llll lllil lllil I  I  llil lil lllil t il llil
NRAB3.0_11 skana



lntemé  poľ adové  č ĺ slo veĺ ejné ho

ĺ unkcionára (vyp| ni pĺ isluŠ ný orgán)

Majetkove pomery; r' verejné ho funkcionára manž ela/manŽelky neplnoleté ho diet'ať a

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

Druh osobné  vozidlo

ĺ : "ä :ä nffiiľ ä  opel ZaÍ ira

Rok výroby motorové ho voziola lQQf Vla$tnĺ cky podiel 1l1

Druh osobné  vozidlo

l'Jŕ iffiĺ x'': : ijä  Peugeot 206+

Rok výroby molorové ho vozidta l$Q$ Vlastnĺ cky podiel 1 l1

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnicky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozĺ dla

Rok výroby motoľ ové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motoľ ovóho vozidla Vlastní cky podieI

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

ý
celkový
poč ot strán fr

4t
I lllľ il|  ilil1 ilil il]  t ilt ilil ľ lilt ililt I  I  ilľ ilt illlt illt lllt
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I
lntemé  poradové  č islo verejné ho

í unkcionára (vyplni pĺ isluŠ ný orgán)

Majetkove pomery: verejné ho funkcionára manŽelalmanŽelky neplnoleté ho diel'at'a

3. Vlastní ctvo majetkové ho práva aIebo inej majetkovei hodnoty [ č I . 7 ods. 4 pĺ sm. c) ú stavné ho zákona]

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastnicky podiel

Druh

Vlastní cky podieI

Dĺ uh

Vlastnĺ cky podieI

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

Druh Hypotekárny ú ver

} iľ J 14 07 2017 Výš ka podĺ elu 87668'98

Druh

Dátum

vzniku
Výš ka podielu

V prĺ pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list' Tú to skutoč nost'zoh| 'adnite v č í slovanĺ  strán.

ú

4$

rž
celkový
poč et stľ án

46
I llilil]  ililllll lllll llil llll lllllllllll I  I  llll lll llll llll llll
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

í unkcionára (vyplnĺ  pĺ ĺ sluš ný orgán)

ľ i4ajetkové  pomery: ,,/  verejneho funkcionára manž eialmanŽelky neplnoleté ho diet'at'a

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

Druh

KatastráIne

Územie

Č ĺ slo tv

Rok zač atia

už ĺ vania
SpÓsob

uŽí vania

6' Už í vanie hnute| 'nej vecl vo vlastnĺ ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č I . 7 ods. 4 pí sm. f}  ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok iĺ iroby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  výhody [ č l. 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'atš í  rovnaký list ' Tú to skutoč nost'zohl'adnĺ te v č í slovaní  strán.

,uun^  ý
41

celkový
poč et slĺ ánl lllĺ llll lllll llll l] ll llll llll llllll lllll l l l] ll lll lllll llll llll
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lntemé  poradové  č islo vere| né ho

í unkcionára (vyplni pĺ isluŠ ný orgán)

Prí lohy

,o4Ú0t/E' ? Rĺ 7p,tbĺ  E

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

Dátum $$ 04 2 a 21

Vlastň on} Č ný: \
i\

t

Miesto fl; 'gtiSlaVa

ä funamy prí sluš né h o orgánu Podpis a odtlač ok pď iatky prĺ sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej

peč iatky

Dátum pľ ljatia

oznámenia

20

2A
Vere1ný Í unkcionár priloŽil kópiu daň oveho pnznania

alebo potvrdenia o prí jme (č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona)
an0 nre

14
4b

celkový
poč et stľ án ý4

4$

I  ffi1il]  ililI ilt ililililillt illilt ililt I  I  ilĺ ilt ilľ t llll llll
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