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oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností a majetkovlých pomeľ ov verejné ho funkcionára
podl'a Ústavné ho zákona č . 357/2004 Z. z. o ochrane verejné ho záujmu pri výkone

funkciĺ verejných Í unkcionárov v znení  neskorš ĺ ch predpisov (d'alej len ,,ú stavný zákon")

zarok: ) 0 20

Pri ujatí  sa výkonu

verejnej í unkcie
r' K3o'aprí lu 2021 lnterné  poĺ adové  č í slo veľ ejné ho

Í unkcionára (vyplní  pľ í sluš ný orgán)

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

lilľ ľ ' lNG

Priezvisko SMEJA

Rodné  č í slo 820707

Meno MARTIN
Tĺ tul za PHDmen0m

61 30

Adresa trvalé ho pobytu

urica NOVA

obec STUPAVA

š tát /  sR Č n iný

ter 0905135519

E.MA| I  MARTIN.SMEJA@GMAIL.COM

eĺ su $${ /$$

psČ  9003í
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T
lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplni prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná Verejná funkcia

-1 pokial' taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prí sluŠ ný oľ gán) 
-1

a) prezĺ dent Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) č len vlády Slovenskej republiky 20
d) vedú ci Ústredné ho orgánu š tátnej správy, ktoý nie je

č lenom vlády Slovenskej republiky 20
Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

í ) predseda Najvyš š ieho sÚdu Slovenskej republĺ ky 20
podpredseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20

g) č len Sú dnej rady Slovenskej republiky 20

h) generálny prokuľ átor Slovenskej republiky 20
š peciálny prokurátor 20

i) verejný ochranca práv 20

20

20

komisár pre deti

komisár pre osoby so zdravotným postihnutĺ m

j) predseda Najvyš Š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontrolné ho Úradu

Slovenskej republiky

20

20

k) š tátny tajomnĺ k 20
l) náč elní k Generálneho Š tábu ozbrojených sí l Slovenskej

republiky 20
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lnteľ né  poradové  č í slo verejné ho

Í unkcionára (vyplní  prí sluš ný orgä n)

B) VykonáVaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

-1 pokial'taký dátum vypl1iva z osobitné ho právneho predpisu

Verejná Í unkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum u| atia sa

výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prí sluš ný orgán) * 1

m) riaditeľ  Slovenskej informač nej s| už by 20

n) č len Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

o) starosta obce 20

p) primátoľ  mesta 20

q) poslanec mestské ho zastupiteľ stva 20

20poslanec zastupiteľ sfua mestskej č asti

v Bratislave alebo v Koš iciach

r) pľ edseda vyš š ieho Územné ho celku 20

ý s) poslanec zastupiteľ stva vyš š ieho ú zemné ho celku 04 12 2017 2 022

t) rektor verejnej vysokej š koly 20

u) predseda Úradu na ochranu osobných ú dajov 20

20podpredseda Úradu na ochranu osobných ú dajov

v) generálny riaditeľ  Rozhlasu a televí zie Slovenska 20
č len Rady Rozhlasu a televĺ zie Slovenska 20

w) generálny riaditeľ  Sociálnej poisť ovne 20

20č len dozomej rady Sociálnej poisť ovne

x) š tatutámy orgán alebo č len š tatutámeho oľ gánu

Vš eobecnej zdravotne|  poistbvne 20

20č len dozornej rady Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne

y) generálny riaditel' Tlač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

č len správnej rady Tlač ovej agentú ry Slovenskej

republĺ ky

20

20
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný oĺ gán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchád zajú cqstrany)

-1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

celkový
poč et stľ án

Verqná Í unkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 'l ú stavné ho zákona)

Dátum ujalia sa

výkonu verejnej funkcie

Pľ edpokladaný dátum skonč enia
výkonu veľ ejnej funkcie

(vyplnĺ  prí sluŠ ný orgán) * 1

z) č len Rady pre vysielanie a reĺ ransmisiu 20
riaditeľ  Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 20

za) predseda Úradu pre reguláciu sietbv'ich odvetvÍ 20

20

20

podpredseda Úradu pre reguláciu sieť ov1ich odvetví

č len Regulač nej rady

zb) pĺ edseda Úradu pre reguláciu elektronických

komunikácií  a poš torĺ ých sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických

komunikáciĺ  a poš tových sluŽieb

20

20

20

20

predseda Dopravné ho ú radu

podpredseda Dopravné ho Úradu

zc) š tatutámy orgán alebo č len š tatutámeho orgánu
právnickej osoby a č len riadiaceho orgánu právnickej

osoby, Koré ho do funkcie priamo alebo nepriamo

navrhuje alebo ustanovuje š lát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou ú č astbu š tátu

20

č len kontrolné ho orgánu a| ebo dozorné ho orgánu
právnĺ ckej osoby, ktoré ho do funkcĺ e priamo alebo
nepriamo navrhu| e alebo ustanovuje š tát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou

ú č astbu š tátu

20

Názov právnickej osoby

zd) riaditeľ  š tátneho podniku 20

20

20

č len dozornej rady š tátneho podniku, Koré ho
do funkcie ustanovuje š tát

likvidátor (v prí pade likvidácĺ e š tátneho podniku)

Názov š tátneho podniku
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho
funkcionára (vypĺ ní  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkciä  (pokrač ovanie z predchádzajú ce.1 strany)

-1 pokial'taký dátum vypliýva z osobitné ho právneho predpisu

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l.2 ods' 1 Ústavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie
Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej ĺ unkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) 
-1

ze) generálny riaditel' Slovenské ho pozemkové ho fondu 20
námestní k generálneho riaditel'a Slovenské ho
pozemkové ho fondu 20
č len Rady S| ovenské ho pozemkové ho fondu 20

zf) prezident Finanč né ho riaditel'stva Slovenskej republiky 20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamä ti národa

č len správnej ľ ady Ústavu pamä ti národa

20

20

zh) generálny riaditel' Žebzní c Slovenskej republiky 20
zi) č len š tatutámeho orgánu Exportno-importnej banky

Slovenskej republiky 20

z| ) predseda Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou

starostlivosť ou

č len dozornej ľ ady Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou

starostlivosť ou

20

20

zk) predseda Rady pľ e rozpoč tovÚ zodpovednosť 20

20č len Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť

zl) prezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20
viceprezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky 20

zm) riaditel' Vojenské ho spľ avodajstva 20
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I
lntemé  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

B) VykonáVaná verej ná funkcia (pokrač ovanie z predchád za1ú cqstrany)

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

Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 'l ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Pľ edpokladaný dátum skonč enia
výkonu verejnej funkcie

(vyplní  prí sluš ný orgán) 
-1

zn) vedú ci Kancelárie pľ ezidenta Slovenskej republiky

vedú ci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedú ci Kancelárie verejné ho ochrancu práv

vedÚci Kancelárie Sú dnej rady Slovenskej republiky

vedú ci Kancelárie Ústavné ho sú du Slovenskej republiky

20

20

20

20

20

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

š tátnej správy 20
Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy

zp) verejný funkcioná1 ktoný nie je uvedený v pí smenách a) aŽ zo),

ak tak ustanovĺ  zákon

Názov verejnej funkcie

20
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pĺ í sluš ný oĺ gán)

c) Údaje oznámenia

V zmysle č l. 7 ú stavné ho zákona svojí m podpisom osvedč ujem, ž e

1. ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujú cu funkciu, povolanie alebo č innosť
označ enú  v Ústave Slovenskej repubtiky alebo osobitnom zákoň e za neztuč iieľ nú  (č I . 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 í . (Vyplnit 'Ien pri ujatí  sa výkonu verejnej funkcie.)

2. ku dň u podania tohto oznámenia spí ň am podmienky nez!uč ite!'nostivýkonu funkcie verejné ho
funkcionára s výkonom iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  podl'a č l. 5 ods. 1 až 3 ú stavné ho
zä kona, 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 nevzť ahuje na výkon povolania, ktoré  môŽe vykonávať  len fyzická osoba zazákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som š tatutárnym orgánom alebo č lenom š tatutárneho orgánu, č lenom riadiaceho, kontrolné ho alebo
dozorné ho orgánu právnickejosoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej č innosti, okrem valné ho
zhromaŽdenia a č lenskej schôdze'

pretoŽe eš te neuplynulo 30 dní  od vymenovania do verejnej funkcie

Spí ň am y áno nte

pľ etož e uŽ nevykonávam verejnú  funkciu

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

Právnická alebo ýická osoba

Názov

Sí dlo:  ulica č í slo

obec PSC

š tát sR Č n iný

Funkcia

Spôsob skonč enia

v1i'konu

Dátum skonč enia

vtýkonu 20
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lntemé  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prÍ sluš ný orgán)

3. vykonávam nasIedujú 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]

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

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

celkový
poč et strán

Zamestnávatel'

Názov QE| | TRUM VEDEcKo-TEcHNlcKýcH lNFonuÁclí  sn
Sí dlo:ulica LAMAč SKA cEsTA eĺ sro $/ fi

obec BRATISLAVA PsČ  81104

š tát /  sR Č n iný

Som dlhodobo uvoľ nený na výkon

verejnej funkcie podľ a Zákonní ka práce
áno y nie

Podnikateľ ský subjekt

Názov

Sí dlo:  ulica

obec

š tát sR Č n

Funkcia

č í slo

PSC

iný
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lnlerné  poradové  č í slo verejné ho

Í unkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

5.poč asv'ýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[ č I .5ods.3a4ač !.7ods'í pí sm.c)ú stavné hozákona]

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosaahol tieto prljmy [ č .7 ods. í  pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) v š tátnom orgáne ./  b) v orgáne ú zemnej samosprávy

Š tátny orgán /  spoloč nosť  /  právnická osoba

Názov ffil$To STUPAVA

Sĺ dlo:ulica HLAVNA

obec STUPAVA
š tát /  sR Č n iný

c) v orgáne právnĺ ckej osoby

vykonávajú cej podnikateľ skÚ č innosť
d) v orgáne inej právnickej osoby

ĺ ĺ slo | | )!,

PsČ  9003í

Funkcia

ľ ýilfilli'ň ľ  10 11 2 O 18

PosLANEc MEsTsKÉ no zAsTU PITEĽ STVA
Funkč né  alebo

iné  poŽitky

a) prijmy z uýkonu funkcie Verejné ho funkcionára,
za ktorÚ podáVam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem V €) 11345

b) prí jmy z výkonu iných funkcií , zamestnaní  alebo
č inností , v ktoých vykonávaní  som pokrač oval
aj po ujatí  sa funkcie verejné ho funkcionára

(zdanitel'ný prí jem v €) 25379

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 daní  z prí jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú cisumu prí jmov, ktoré  som dosiaholv predchádzaiú com kalendárnom roku.

ť  áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký lĺ st. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

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

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

Druh RoDlNNÝ oonĺ
Katastĺ álne sTUPAVA
Č í sbLV 9576 Vlastnĺ cky podiel 112

DIUh ZASTAVANE PLOCHY A NADVORIA
Katastrálne sTUPAVA
Č í sloLV 97í  5 Vlastní cky podiel 1l4

Druh ZASTAVANÉ  PLocHY A NADVoRIA
KatastÉ lne sTUPAVA

Č ĺ sbLv 7338 Vlastnĺ ckypodiel 112

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

celkový
poč et strán

Majetkové  pomery: ý verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

I ] ! l] ľ ľ ' ING Meno MARTIN

Priezvisko SMEJA lilffi PHD

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manŽela/manž elku alebo neplnoleté  dieť a)

urica NOVA

obec STUPAVA

eĺ ĺ o $${ /$$

PsČ  90031

š tát /  sR Č n iný
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lnteľ né  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára, manž elalmanŽelky a neplnoletých detí , ktoľ é
s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. í  pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

DIUh ZASTAVANE PLOCHY A NADVORIA
Katastrálne sTUPAVA
Č ĺ sn lv 90í  í Vlastnĺ cky podiel 116

Druh QRNA pÔoe
Katastrálne 

P LAVEG rÝ Š rvRTo K
Č í sb Lv 1583 Vlastní cky podiel 1l4

Druh TRVALÉ  TRAVNATÉ  PoRASTY
Katastrálne PLAVEG xÝ Š ľ vRTo K
Č í sb LV 1 580 Vlastní cky podiel 3/8

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  ľ ovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

Majetkové  pomery: ./  verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

lľ ľ ľ ' lNG Meno MARTIN

Priezvisko SMEJA I ii#  PHD
Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manŽelku alebo neplnoleté  dieth)

urica NOVA 0ĺ ĺ o $${ / t$

psČ  9003íobec STUPAVA
š tát /  sR Č n iný
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lntemé  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára' manž ela/manž eIky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m Žqú v domácnosti [ č !. 7 ods. í  pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh oRNÁ pÔon
Katastrálne LAB

Č í sb LV 1 690 Vlastnĺ ckypodiel 11172

Druh oRNA pÔon
Katastrálne LAB

Č ĺ slo lv 1694 Vlastní cky podiel 1l12

Druh

Kataslrálne

Územie

Č í sb LV Vlastní cky podiel

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

celkový
poč et strán

Majetkové  pomery: ý verejné ho Í unkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

lliľ ľ ' lNG Meno MARTIN

Priezvisko SMEJA Hlffi PHD
Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž elď manž elku atebo neplnoleté  dieta)

urica NOVA

obec STUPAVA
š tát /  sR Č n iný

č í sb 354/38

PsČ  9003í

l llllllll lllll llll l| lll llll llll lllill llĺ ll l l l] ll lll lilll l] l llll
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára' manž ela/manž elky a nepInoletých detí , ktoré
s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. í  pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh RoDlNNÝ oonĺ
Katastĺ álne STUPAVA
Č í sbLV 9576 Vlastnĺ cky podiel 112

Druh ZASTAVANÉ  PLocHY A NADVoRIA
Katastrálne sTUPAVA
Č í sbLV 9715 Vlastní ckypodiel 1l4

Druh ZASTAVANÉ  PLocHY A NADVoRIA
Katastĺ álne sTUPAVA
Č í sloLV 7338 Vlastní cky podiel 112

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

celkový
poč et strán

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára ý manŽelaimanŽelky neplnoleté ho dieť ať a

I ] ! llľ 'i'" tNG ueno / I )IANA
Pľ iezvisko sMEJoVA Titul za

men0m

Adresa tľ valé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieth)

urica NOVA ĺ ĺ ĺ o $${ /$$

PsČ  9003íobec STUPAVA
Š tát /  sR Č n iný

l llllllll lllll l] l lllll ll! l llll llllll lllll l l lill lll llllĺ  llll ll]
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lnterné  poľ adové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára, manž ela/manž eIky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž ijú  v domácnostl [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh ZASTAVANÉ  PLocHY A NADVoRIA
Katastrálne sTUPAVA
Č í sb LV 901 1 Vlastní cky podiel 1l6

Druh

Katastrálne

ú zemie

Cí slo LV Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

Územie

Č í slo LV Vlastní cky podiel

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

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára r' manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

lľ ] ľ 'ľ ' ING

Priezvisko SMEJOVA

ueno ll)IANA
Titul za
menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž elď manŽelku alebo neplnoleté  diet'a)

ulica NOVA č í sb 354/38

PsČ  9003íobec STUPAVA
š tát ĺ /  sR Č n iný

ilililil l] llilr il]  rilt ril ililt l] il I  ll] t il il] t ilil il]
NRAB3.O-10 strana 14 ; : ľ ľ ľ '.*  20



lntemé  poľ adové  č í slo veľ ejné ho

funkcionára (vyplní  prÍ sluš ný oľ gán)

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

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

Druh

Katastrálne

ú zemie

Cí slo LV Vlastní cky podieI

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č í sb LV Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemĺ e

Č í ď o LV Vlastní cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejio prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohlä dnlte v č í slovaní  strán.

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky ý neplnoleté ho dieť ať a

Titul pľ ed
ttĺ eno [ [ r| | | [men0m

Priezvisko SMEJOVA Titul za
menom

Adľ esa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manŽelku alebo neplnoleté  dieť a)

urica NOVA

obec STUPAVA

č ĺ sb 354/38

PsČ  9003í
š tát /  sR Č n iný

I  llffill l] ll t] t ililt lllt ilil il] il ilil I  I  ilt ilt il] t ilil ilt
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lntemé  poradové  č ĺ slo verejné ho

fu nkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery veľ ejné ho funkcionára, manž eIa/manž eIky a neplnoletých detí , ktoré
s nĺ m ž 1ú v domácnosti [ č l. 7 ods. í  pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh

Katastrálne

ú zemie

Cí slo LV Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č í sb Lv Vlastní cky podiel

Druh

Katastĺ álne

ú zemie

Č í sb LV Vlastní cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte dalš í  rovnaký ! ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkový
poč et strán

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽelky ý neplnoleté ho dieť ať a

Titul pred
Meno KRISTINAmenom

Priezvisko SMEJOVA Titul za
menom

Adresa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manž ela/manž eIku alebo neplnoleté  dieth)

ulica NoVÁ eĺ sIo $${ / t '$

PsČ  9003íobec STUPAVA
š tát /  sR Č n ĺ ný

I  llllllll ililr ilt ililt ilt illl il] il ililt I  I  illt il ilil ilt illt
NRAB3.O-10 strana í  6 20



ĺ nterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ í sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: ý verejné ho funkcionáľ a manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh osoBNÝ luroMoBlL

l'Jŕ [ ?: [ x'* 1ijä  FoRD

Rokvýrobymotorové hovozidla 2013 Vlastní cky podiel 1 l1

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok nýroby motorové ho vozidla Vlaslní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motoľ ové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vĺ astní cky podiel

Druh

Továľ enská znač ka

motorové ho vozidla

Rok t4i'roby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motoľ ové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te dalš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohlä dnite v č í slovaní  strán

celkový
poč et strán

I  ilililt ilil ilt ililt ilil illl il] il ililt I  I  illlt il t ilt t ilt il]
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: ý verejné ho Í unkcionáľ a manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

3. Vlastní ctvo majetkové ho práva alebo inej majetkovej hodnoty [ č !. 7 ods. 4 pí sm. c) ú stavné ho zákona]

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

VlastnÍ cky podiel

4. Existencia závä zku [ č l. 7 ods. 4 pí sm. d) ú stavné ho zákonal

DIUh HYPOTEKARNY UVER

n'ľ il 09 2014 Výš kapodielu 1l1

Druh SPOTREBNY UVER

?# ffi í 6 05 2017 Výš kapodielu 1l1

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnaký ! ist. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č í slovaní  strán

celkový
poč et strán

I  t ililil ililt ilil ililt ilil lill il] il ililt I  I  illt il il] l ilt ll]
NRAB3.O 12 strana í  8 20



lntemé  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionáľ a (vyplní  pľ ĺ sluš ný orgán)

Ma| etkové pomery: ./  verejné hofunkcionára manŽela/manŽelky neplno| eté ho dieť ať a

5. Už í vanie nehnutel'nej vecivo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č ! ' 7 ods. 4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

6. Už í vanie hnutel'nej vecivo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej pľ ávnickej osoby
[ č l. 7 ods. 4 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  výhody [ č I . 7 ods. 1 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popls

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

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

celkový
poč et strán

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn tv

Rok zač atia

uŽí vania

SpÔsob

uŽí vania

r illllll ililt ilil ililt illt illl ilt ilr ililt I  I  il]  llt il1il ilil t ilt
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

Prĺ lohy

ROCNE ZUCTOVANIE DANE STUPAVA, BSK, CVTISR,

RoDlč oVsKÝ PRí SPEVoK - zUzANA SMEJoVA

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

Datum !$ 04 2 0 21

Vlastnoruč ný podpis

ĺ / iesto flfi| 'flTlsLAVA

Záznamy prí sluš né ho orgánu Podpis a odtlač ok peč iatky prí sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej

peč iatky 20
Dátum prijalia

oznámenia 20
Vere| ný funkcionár pr| loŽil kÓpiu daň ové ho priznania

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

lllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllll 
NRAB3 o- 4

celkový
strana 20 poč et strán 20
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