
A.

c.

B

oznámenie funkciĺ , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov
za rok 2018

podl'a ú stavné ho zákona č .357l2o04Z. z. o ochľ ane verejné ho záujmu
v znení  ú stavné ho zákona č ,.54512005Z. z.

Poznámka: V prĺ pade potreby vlož te do prĺ sluŠ nej tabuľ ky nové  riadky'

oznámenie verejné ho funkcionára podľ a č l. 7 ods. 1 pí sm' a) Ústavné ho zákona
Splňam podmien ky nezluč itel'nosti výkonu fu n kcie verejné ho funkcionára

funkcií , zamestnaní  alebo č inností l'a č l' 5 ods. 1 a 2 ú stavné ho zákona

D

E

F

n ve funkcionára
Meno Priezvisko Titul Dátum naľ odenia (dd.mm.rrr0

Lucia Vidanová PhDr. lns 5.5.1981

resa trvalé ho orient. č obec
Svä toplukova 27, Malacky, 901 0í

Názov funkcie funkciu v Bratislavskom

man
Priezvisko Titul

Martin

oľ ient. č '

Meno
Vidan

trvalé ho u P
901 0127

n ch vs
Por. č . Meno Priezvisko
1 Bruno Vidan
2. Stella Vidanová
3.

4.

5.

resa trvalé ho orient.
Svä toplukova 27, Malacky 901 01

dohody mimo PP' zákonnik služ ba, š tátna služ ba a pod.)

Zamestnávateľ Funkcia Prí iem (EUR)
Vstú pte, n. o. inš truktor sociálnei rehabilitácie 7 468,17 €
Mesto Malackv poslankyňa MsZ 1 680'00 €
Bratislavský samosprávnv krai poslankyňa zastupitel'stva 9 837'00 €
U rzad Miasta/Gminy Cĺ eszanow proiektovÝ partner 300'00 €

n (ž ivnosť , samostatne slobodne povolania a pod.)

Názov os U



lJ.

H.

,v nických osôb
osôb

n v
h nlhi

samosph orgánoch, orgánoc
nikate| 'skú  č innost' a v

Názov organizácie Funkcia
Funkč ne alebo iné
poŽitky (áno/nie)

Prí jem (EUR)

Nadácia Pro Malackv č lenka spráVneĺ  rad! nre 0'00 €
oZ Malacká š oš ovica š tatutárka nte 0'00 €
oZ Ľudia pre Malackv podpredsednĺ č ka nie 0'00 €

ctvo nehn ne a ru

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

Rodinný dom 3280 Malackv 1.1 áno
Garáž 3280 Malackv 1.1 áno

Vlastní ctvo hnutel'ne cena 35 násobok m

Názov Podiel BSM (áno1nie)

n m alebo iná hodnota ú ca 35 násobok min. mzdy
Názov Podiel BSM (áno/nie)

na resah 35
hypoteké ľ ny ú ver vo výš ke 134513,57 € (stav k 18. 3' 2019)

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní  k dani z prĺ jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný
na daňové  ú č ely potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  verejný funkcionár zí skal za predchádzajÚcĺ
kalendárny rok

ie priloŽený k tomuto oznámeniu (áno - nie)
bude priloŽený k tomuto o4né meĺ iu najneskôr 30.4. (áno - nie)



I . n

ne í ctva ane
Názov LV č . Katastrálne Územĺ e Podiel BSM (áno/nie)

Rodinný dom 3280 Malacky 11 áno
Garáž 3280 Malacky 1.1 áno

astní ctvo cena 35 násobok mini
Názov Podiel BSM (áno/nie)

'-'} i-'# 4Ýé -

alebo iná ota resah ú ca 35
Názov Podiel BSM (áno/nie)

'-* * -"'ď"

Existencia una nenre resa ce
hypotek4qy Úver vo výš ke 134513,57 € (stav k 18. 3' 2019)

J Majetkové  pomery neplnoletých detí  Žijú cich v spoloč nej domácnosta pvedú  sa majetkove pomery
kaž dé ho neplnoleté ho dieť ať a osobitne)

Neplnoĺ eté  deti uvedené  v č asti C. tohto oznámenia nevlastnia majetok poora a. z oos. ĺ
pí sm. e) ú stavné ho zákona @znač te krĺ ž ikom) X

Neplnoleté  dieť a uvedené  v č astiC' pod č ĺ slom . tohto oznámenia nevlastnÍ
majetok podľ a č | . 7 ods' 1 pí sm. e) ú stavneho zákona @znač te krĺ ž ikom) X

a

n nutel'nosti vľ átane a ru

LV č . BSM

ctvo vecr cena násobok min
Názov Podiel



ho alebo iná mrn

Názov Podiel

, t@ -d# F

Existencia závä zku na peňaŽné  plnenie presahu ú ce 35 násobok minimálneimzdv

Prehlasujem, Že uvedené  ú daje sú  pľ avdivé

Dátum: 18.3.2019 Podpis

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

Dátum: 18.3.2019 Podpis:  ľ .* "
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