
osobné  ú daie podáváteE-
Meno Priezvisko Titul

Zuzana Schwartzová
Dátum narodenia Bydlisko

28.07.1966 Bratislava, Ráztoč ná č .79

Funkcia v zastupiteľ sfue Polit ická prĺ sluš nosť  (plným názvom)

ŕ  poslankyňa Stľ ana madä rskej

osobné  ú daie manž elďky

Meno Priezvisko Titul

Ladislav Schwartz

Bľ atislava, Ráztoč ná č .79

osobné detĺ vs domácnosti
Meno Pľ iezvisko

Zamestnanie

Kde Funkcia

Ladislav Schwartz manaŽé rka

Žamestnanec (š t. sluŽby, vo verejnom záujme, iné ) Podnĺ kateľ  _ funkcia

nte

Prí jmy zo zamestnania, uýkonu funkcií za ulé  roč né  obdobie - individuálne zo mov
Ladislav Schwartz .,

o
MiÚ vrakuňa 30

né ,

Majetkové  pomery podávatel'a 1

Vlastn í ctvo nehnuteľ nosti, vrátane vlastn í ctva bytu a ,)

LY č .97 6 par c'č . 3 48 I ,3 483,3484 záhr ady v l/ 2 Bľ atislava-Vľ akuňa

LV č .l878 parc.č .325tl1 325l 12 záhrada t/ l Bratislava-Vrakuňa

LV 3s83 1 zast.plocha,cesÍ a L 12

LY č .3228 ĺ ar c'č .7 486 l 1 oôda l/ 1 Bľ atislava_Vralĺ rňa

LY č .327 6 parc'č . 3629 l L02 zast'plocha Donovaly

Lv č .2057,1227,L37I ,L378,I4L5,l557 orná pôda Tomáš ov

oznámenie funkcií , zamestnanĺ , č inností  a majetkových pomerov
podľ a ú stavné ho zákona é .35712004Z. z. o ochrane veiejné ho záujmu

v znení  ú stavné ho zákona č .545/2005Z.z.

,(,- / / ,t,/ ,zr* 2.-,É  rl / . / l 4.0/ ( laiárÁŽá / rhr,?"rr1/

a1u* * / ,% r-



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

nevlastní m

Vlastní ctvo alebo iná hodnota 35 násobok min

nevlastní m

Existencia závä zku na PeňaŽné  plnenie presahujú ce 35 násobok minimálnej mzdy

spotr.ú ver

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní  k dani z prí jmov ĺ 7zických osôb alebo iný doklad vydávaný
na daňové  Úč ely potvrdzujú ci sumu prí j mov, kto ré  ve rej ný fu n kcion á r zí skal za predch ádzaj ú ci

tohto oznámenia) ")kalendárny rok (mÔŽe tvoriť  prí lohu

Vlastn í ctvo neh nuteľ nosti, vrátane vlastn í ctva a
,)

LV 1878 l 2 záhr ada Bĺ  atislava Vrakuňa

LY 3594parc.č .57l9ĺ 26 5720l55- ostatné  pl' Bratislava

LV 1404 | 77I l3I ,32 orná Most Bľ atislave

LV 3167 trv v 3176 02

Vlastní ctvo hnuteľ nej veci, kto cena 35 násobok min

nevlastní

Vlastn í ctvo majetkové ho práva alebo iná majetková hodnota presahujú ca 35 násobok min. mzdy 3)

nevlastnÍ

Existencia závä zku na peňaŽné plnenie presahujú ce 35 násobok minimálnej mzdy 3)

Majetkové  polery neplnoletých detí  ž ijú cich v spotoč nej domácnosti í )

Vlastnĺ ctvo nehnuteľ nosti, vrátane vlastní ctva bytu a nebytoveho priestoru 2)



Vlastní ctvo h veci, ktorejcena 35 násobok mi mzdy

Vlastní ctvo tnaalebopráva hodnotamajetková 3 násobok5 n.mĺresahujú ca

Dátum

ŕ / . / 3 .lp/  2
Podpis podávateľ a

ľ clzro-

Prehlasujem, Že uvedené  ú daje sú  pravdivé .

Dátum: { .ť ': '(j..: ' p.(.?..''''.'
Podpis: ľ clrrrr*1_

v prí pade potreby pokrač ujte na novom liste

nehnuteľ ný majetok uviesť  tak, aby ho bolo moŽné  identií ikovať  (presná adresa)
€€r# €€Tr (minimálna mzda)

potvrdenie k oznámeniu moŽno pripojiť  aj dodatoč ne, najneskÔr vš ak do 30' aprí la v roku,
v ktorom sa podáva toto oznámenie

t)

,)

u)

o)
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