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F.

oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomeľ ov
zarok2017

podľ a ú stavné ho zákona č ' 357/20047-z. o ochrane vereiné ho záujmu
v znení  ú stavné ho zákona č ' 54512o05 Z. z.

Poznámka: V prĺ pade potreby vloŽte do prĺ sluš nej tabuľ ky nové  iadky.

funkcionára

ava,84105

v
Por' č . Meno Prĺ eaĺ isko
1 Miroslav Polách

trvalé ho č .

oznámenie verejné ho funkcionára podľ a č l. 7 ods' 1 pí sm. a) ú stavné ho zákona:

Spí ňam podmlenky nezIuč itel'nosti výkonu funkcie verejné ho funkcionára
s výkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podI 'a č l. 5 ods. í  a 2 ú stavné ho zákona.

Meno Pľ iezvisko Titul Dátum narodenĺ a dd.mm.nn)
Lĺ via Poláchová Mor 11.8.1970

rnicová 31 841 05

Názov vereineineĺ  funkoie fuveďte funkcĺ u v Bratlslavskom samosprávnom kraii)

mimo PP. zákonní k š tátna služ ba a

Zamestnávateľ Funkcĺ a Prĺ iem (EUR) btto

MC Bratislava - Dú bravka dohoda mimo PP 297

Názov oodnikateľ ské ho subiektu Funkcia Prĺ iem (EUR)

Mor. Lí via Poláchová szco 196,4
Mor. Lĺ via Poláchová orenáiom bvtu 1643.96



G

H.

Názov organizácie Funkcia
Funkč né  alebo iné
poŽitky (áno/nie) Prĺ jem (EUR) btto

Zastupiteľ stvo BsK poslankyňa nie 9837
MiZ Bratislava - Karlova Ves poslankyňa nte 3442
oz LÚKA predsednĺ č ka nie 0

a
Podiel BSM (ánďnie)Názov LV č . Katastrálne ú zemie

bvt 3s08 BA - Karlova Ves 1l'l ano
zastavané  plochv a nádvoria 4431 BA - Karlova Ves 1l'l ano
qaraz 2824 BA - Karlova Ves 1t1 ano
bvt 3019 BA - Dú bravka 1t1 ano
zastavané  plochv a nádvoria 301 I BA - Dú bravka 1t1 ano

4241 1ĺ 8 Nlebvt BA _ Rač a
zastavané  plochv a nádvoria 4241 BA - Rač a 1t8 nte

rekreač ná chalupa 1546 Krupina 1t1 nte

1548 Kruoina 1t1 ntezastavané  plochv a nádvoria
záhrady 1546 Krupina 1ĺ 1 nte

cena n m

Podiel BSM (áno/nĺ e)

osobnÝ automobil 1t1 ano

Názov Podiel BSM (áno/nie)

1t1 ánovkladv' Úč tv v bankách

mrnna

áno

o podanom daňovom priznaní  k daniz prĺ jmov fyzickýeh osÔb alebo iný doklad vydávaný
daňové  ú č ely potvrdzujú ci sumu pľ í jmov, ktoré  verejný funkcionárzĺ skal za pĺ edchádzajú ci

rok
prilož ený k tomuto,oznámeniu (áno - nie)

k tomuto oznámeniu 30.4.



I .

J.

o
a

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

dom 1623 Veľ ké  ZáluŽie 1ĺ 4 nre

zastavané  plochy a nádvoria 1623 Veľ ké  ZáluŽie 1t4 nie
cena m

Názov Podiel BSM (áno/nie)

Názov Podiel BSM (áno/nĺ e)

na

Majetkovó pomery neplnoletých detí  ž ijú cich v spoloč nej domácnosti (lJvadú  sa maietkové  pomery

kaž dé ho neplnolaté ho dieť ať a osobitne)

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

pĺ sm. e) ú stavné ho zákona @znač t€. kĺ lž kom) x

Neplnoleté  diet'a uvedene v č asti c. pod č Í slom tohto oznámenia nevlastní
maietok podľ a č l. 7 ods. 1 pí sm. e) Ústavné ho zákona @anač te krí Žikom)

é

a
Názov LV č . Katastrálne Územie Podiel BSM t

í ctvo h cena 35 násobok
Názov Podiel



Názov Podĺ el

závä zku na

Prehlasujem, Že uvedené  ú daje sú  pravdivé .

Dátum: 11'3.2019

Dátum: 11.3-2019

Podpis:  P"Lc{ c!,-xtJ

Sú hlasí m so zverejnení m tohto oznámenia na internetovej stľ ánke Bratislavské ho samosprávneho
kraja.

Podpis: PrL,tú r i)
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