
oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových
pomerov verejné ho funkcionára

podlä  ú stavné ho zákona č ' 357/2oo4 Z.z. o ochrane verejné ho záujmu pri výkone

funkcií  verejných funkcionárov v znení  neskorš í ch predpisov (d'alej len ''ú stavný zákon'')

Za rok: 20r9

Pri ujatí  sa výkonu

verejnej funkcie K 30. aprí lu

lnterné  poradové  č í slo verejné ho
(vvplní  prí sluš nÝ oreán)

Základné  ú daje o ve nom funkcionárovi
pred menom Meno Martin

Priezvisko

Rodné  č í slo

act Titul za menom Ph.D.

105

resa trvalé ho

Ulica

Obec

Š tat

Tel.

E-maĺ l

Bellova Č í slo 52

Bratislava PsČ 831 01
gsRnČ R

0903970s23

B) Vykonávaná veľ ejná funkcla

Verejná funkcia, za ktorú  sa

oznámenie podáva (č l' 2

ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie

Prepokladaný dátum

skonč enia

v'ýkonu verejnej

funkcie *

tr a) prezident slovenskej republĺ ky
D b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
o c) č len vlády Slovenskej republĺ ky

E d) vedú cu ú stredné ho orgánu š tátnej správy, ktorý nie je

č lenom vlády Slovenskej republiky

ázov ú stredné ho orgánu š tátn

tr

il
tr

tr

!

u

n

u

u

tr

tr

tr

!

il
n

n
tr

D

n

n

e) sudca sú du Slovenskej republiky

f) predseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republ iky

g) č len 5ú dnej rady Slovenskej republĺ ky

h) generáĺ ny prokurátor Sĺ ovenskej repubĺ í ky

š peciálny prokurátor

i) verejný ochranca práv

komisár pre deti

komisár pre osoby so zdravotným postihnutí m

j) predseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

k) š tátny tajomní k

l) náč elní k Generálneho š tábu ozbrojených sí l

Slovenskej republiky

m) rĺ aditel'Slovenskej ĺ nformč nej služ by

n) č ĺ en Bankovej rady Národnej banky S[ovenska

o) starosta obce

p) prí mátor mesta

q) poslanec mestské ho zastupitelltva
posIanec zastupitelitva mestskej č asti

V Bratislave alebo v Koš ĺ ciach

r) predseda vyš š ieho ú zemné ho celku



E

tr

tr

n

ĺ
tr

tr

tr

L

tr

n

tr

n

tr

tr

n

tr

tr

tr

Ú

n

D

s) poslanec zastupitel'stva vyš š ieho ú zemné ho celku

t) rektor verejnej vysokej š koly

u) predseda Úradu na ochranu osobných ú dajov

podpredseda Úradu na ochranu osobných ú dajov

v) generálny riaditel'Rozhlasu a televí zie Slovenska

č len Rady Rozhlasu a televí zie Slovenska

w) generálny riaditel'Sociálnej poisť ovne

č len dozornej rady Sociálnej poisť ovne

x) š tatutárny orgán alebo č len š tatutárneho orgánu

Vš eobecnej zdravotnej poistovne

č len dozornej rady Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne

y) generá l ny riaditel' Tlač ovej agentú ry Slovenskej

repubtiky

č len správnej rady Tlač ovej agentú ry Slovenskej

republiky

z) č len Rady pre vysielanie a retransmisiu

riaditel'Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

za) predseda Úradu pre reguláciu sieť ových odvetví
podpredseda Úradu pre reguláciu sieť ových odvetví

č len Regulač nej rady

zb) predseda Úradu pre regulácĺ u eĺ ektronĺ ckých komunĺ kácí í

a poš tových sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií

a poš tovtich služ ieb

predseda Dopravné ho ú radu

podpredseda Dopravné ho ú radu

zc) š tatutárny orgán alebo č len š tatutárneho orgánu

právnickej osoby, ktoré ho do funkcie navrhuje alebo

ustanovuje š tát alebo právnická osoba, v ktorej má majoritnú

majektovú  ú č asť  š tát

č len dozornej rady právnickej osoby, ktoré ho do funkcie

navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo právnická osoba, v

ktorej má majoritnú  majektovú  ú č asť  š tát

obchodné  meno

D

n

tr

n

D

tr

tr

D

!

tr

ze) generálny riaditel'slovenské ho pozemkové ho fondu

námestní k generálneho riaditel'a Slovenské ho pozemkové ho

fondu

č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu

zf) prezident Finanč né ho riaditl'stva Slovenskej republiky

zg) predseda správnej rady Ústavu pamä ti národa

č len správnej rady Ústavu pamä ti národa

zh) generá l ny riaditel' Železní c Slovenskej republiky

zi) č len š tatutárneho orgánu Exportno-importnej banky

Slovenskej republiky

zj) predseda Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosť ou

č len dozornej rady Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou

starostlivosť ou

4.72.2017

o zd) riaditel'š tátneho podniku

o č len dozornej rady š tátneho podniku, ktoré ho do funkcie

ustanovuje š tát

likvidátor (v prí pade likvidácie š tátneho nt

kuNázov š tátneho



zk) predseda Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť

č len Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť

zl) prezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky

viceprezident Policajné ho zboru Slovenskej republiky

zm) riaditel' Vojenské ho spravodajstva

zn) vedú ci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedú cĺ  Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedú ci Kancel árie verejné ho ochrancu práV

vedú ci Kancelárie Sú dnej rady Slovenskej republiky

vedú ci Kancelárie Ústavné ho sú du Slovenskej republiky

zo) generálny tajomní k ú radu ú stredné ho orgánu š tátnej

správy

Názov ú stredné ho u š tátn

Podni

tr

n

tr

u

tr

tr

D

D

D

u

D

o 'P) 
verejný funkcionár, ktorý nie je uvedený v pí semnách a) až

zo), ak tak ustanoví  zákon

Názov verejnej funkcie

*  vyplní  prí sluš ný orgán, ak taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

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 republiky alebo osobitnom zákone za nezluč itel'nú  (č l. 5 ods. 2 a ods' 3 ú stavné ho zákona). Zároveň  uvádzam ú daj

a ako sa návanie skonč ilo alebo skonč ío funkcie.salen

č í slo

lný

Dátum skonč enia výkonu

osoba

PSC

nsnnČ R

Spôsob skonč enia výkonu

Právnická alebo

Názov

Sí dlo:  ulica

Obec

Š tĺ t
Funkcia

2. ku dň u podania tohto oznámenia spĺ ň am podmienky nezluč ĺ telhostĺ  výkonu funkcie verejné ho funkcionára s výkonom
iných funkcií , zamestnaní  alebo č inností  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 podľ a Ústavy Slovenskej republiky a

zákonov, b) nepodnikám: to sa

nevzť ahuje na výkon povolania, ktoré  môž e vykonávať  len 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 zhromaž denia a č lenskej
schôdze.

tr pretož e eš te neuplynulo 30 dní  od vymenovania do verejnej funkcie
tr pretož e už  nevykonávam verejnú  funkciu

E áno t l nieSpÍ ň am

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

Názov

Sí dlo;

Obec

Š tĺ t
Som dlhodobo uvol'nený na výkon verejnej funkcie podl'a Zákonní ka práce

lný

Zamestnávatel'

ulica

nasled ú cu podnikatelskú  č ĺ nn [ č l.5ods.2ač l.7ods.1 ú stavné ho zákona]

Názov

su kt



lo:  ulica

Funkcia

č í slo

nsRnČ R
PsČ

5.poč asvýkonuverejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l'5ods'3a4ač l.7ods. 1pí sm.c) ú stavné hozákona]
o c) v orgáne právnickej osoby vykonávajú cej podnĺ kat' č ĺ nnosťo a) v š tátnom orgáne

832 91

6.12.2078

tr

č í slo

PSC

d

Názov Mestská č asť  Bratislava - Nové  Mesto

nsRnČ R lný

uzem

lcká osobaorgán I  spoloč nosť

ulica unácka

Bratislava

nu funkcieum sa

Funkcia predseda Komĺ sie

anoFunkč né  alebo iné  pôž itky

n a) v š tátnom orgáne o c) v orgáne právnickej osobyvykonávajú cej podnikat' č innosť

vo

Názov

814 99

7.12.2018um

VO ikat. č innosť

De sa osoby

osoba

č í slo !
PSC

kcia

tr ne

b VO

v š tátnom

atia sa nu funkcie

Hlavné  mesto sR Bratislava

ulĺ ca Prí maciálne námestí e

Bratislava
gsRnČ R

redseda Komisie

anoalebo iné  pôž itky

VO ne sam

Bratĺ slavská vodá renská a.s

tr tr d) v orgáne

č í slo

15.4.2019

Preš ovská 48

PsČ 46Bratĺ slava

osnnČ R

č len dozo

ulica

osoba

ano

Názov

Obec

lo:

Funkč né  alebo iné  pôž itky

Dátum sa

kcia

lný

funkcie

M c) v orgáne právnickej osoby vykonávajú cej podnikat, č innosťtr a) v š tátnom orgáne

VOtr neb V

Národné  tenisové  centrum a.s.

samosprávy

osoba

č í slo

831 03

30.5.2019

6

PsČBratislava

usRnČ R

č len dozorn rad

105L4,63

t4160,43

kalendárnom roku som dosiahol t ieto prí jmy [ č l' 7 ods. 1 pĺ sm. d) ú stavné ho zákona]

a}  prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcionára, za ktorú  podávam (zdanitel'ný prí jem

b) prí jmy z rnikonu iných funkcĺ í , zamestnaní  alebo č innostĹ  ktorých (zdanitel'ný prí jem

ávaní  som pokrač oval aj po ujatí  sa funkcie verejné ho funkcionára v €)

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 ely potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som

ano

E áno

6. v predchádzajú com

dosiahol v kalendárnom roku

Funkč né  alebo iné  pôž itky

Názov

sa

oznamenre v€)

lo:  ulica

Obec

Š tet

Dátum

Funkcia

lný

funkcie



D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára, manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré  s ní m ž ijú  v domácnostl [ č l. 7

ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkové  pomery

u verejné ho funkcĺ onára manž ela/manž elkyD D neplnoleté ho dieť ať a

Ph.D.

nsRnČ R

Meno
VI

{ iba ak ide o manž ela/manž elku alebo ne

Martin

I  za menom

dieť a)

pred menom

Priezvisko

trvalé ho

Ulica

Obec

Š tat

Č í slo

PsČ

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

Druh

Katastrá

č í slo tv t/ 3

rodin dom

lne ú zemie Bratislava lll, Nové  Mesto, Vinoh

53

odĺ el

Druh záhrada

Katastrálne ú zemie

LV

Bratislava lll, Nové  Mesto, Vinoh

5628

Druh

ne uzemre

lo LV Vlastní cky podiel

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

znač ka motorové ho vozidla

motorové ho vozidla

Druh

Rok

Vla

renská znač ka motorové ho vozidla

Druh

Rok motorové ho vozidla

Druh

Rok VI

renská znač ka motorové ho vozidla

motorové ho vozidla

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

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podieĺ

Druh

Vlastní cky podiel

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

3.8.2016 lu

uver

5Oo/oDátum vzniku

Druh

Dátum vzniku

Druh

5. Už í vanie nehnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnĺ ckej osoby [ č l. 7 ods. 4 pí smena e) ú stavné ho
zákona]

Druh



Katastrálne ú zemie

Č í sto lv
Rok zač atie už í vania uztvanta

6. Už í vanie hnutel'nej vecĺ  vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby [ č l. 7 ods. 4 pí smena f) ú stavné ho

zákona]

Druh

ovárenská znač ka motorové ho vozidla

Rok motorové ho vozidla

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

Popis

Dátum prijatia

Popĺ s

Dátum

Maietkové  pomery

n vereĺ né ho funkcionára o manž ela/manž elky o neplnoleté ho dieť ať a

lpred menom Meno Barbora

Prí ezví sko za menom

resa trvalé ho pobytu iba ak ide o man ku alebo lnoleté  dieť a)

Ulica Bellova Č í slo

PsČ

52

Bratislava 831 01

osnnČ n

1. Vlastní ctvo nehnute vecr č l. 7 ods. 4 í sm. a) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrál

č í sto lv

byt č . 73 v m dome na 3

ne uzemre Bratislava Ruž inov Ruž inov

4530 iel t/ t

Druh

Katastrál

Č ĺ slo l-v

ne uzemte

iel

h

Katastrálne ú zemie

č í slo tv Vlastní cky podiel

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

Druh

ská znač ka motorové ho vozidla

Rok motorové ho vozidla n odiel

Druh

ovárenská znač ka motorové ho vozidla

Rok motorové ho vozidla Vlastní c iel

Druh

renská znač ka motorové ho vozidla

motorové ho vozidla Vlastní cky podí el

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

Druh dlhopĺ sy, investí cia do podielových fondov
Vlastní cky podiel TOOo/a

Druh

Vlastní cky podiel



Druh

Vlastní ckv podiel

4. Existencĺ a závä zku č l. 7 ods' 4 í sm. d) ú stavné ho zákona]

Dátum vzniku t4.9.2012 ielu

uver

50%

ka eluDátum vzniku

Druh

5. Už í vanie nehnutelhej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby [ č l. 7 ods. 4 pí smena e) ú stavné ho
zákona]

ne uzemte

Spôsob už ivaniazač atie už í vania

LV

6. Už í vanie hnutel'nej vecĺ  vo vlastní ctve inej fyzĺ ckej osoby alebo inej právnickej osoby [ č l. 7 ods' 4 pí smena f) ú stavné ho
zákona

Druh

Rok

renská znač ka motorové ho vozidla

motorové ho vozidla

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

um prijatia

Dátum prijatia

Popis

Majetkové  pomery

n verejné ho funkcionára manž ela/manž elkvtr o neplnoleté ho dĺ eť ať a

nž elku alebo

831 01

Meno

52Ulĺ ca Bellova

Obec Bratislava

resa trvalé ho

EsRDČ R

u (iba ak ide o manž el

Vlač iky

ktor

za menom

lnoleté  dieť a)

PsČ

Titul pred menom

Priezvisko

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

Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne ú zemie

Č í slo lv

Vlastn iel

Druh

Katastrálne ú zemie

Č í slo Lv

I

Druh

Katastrálne ú zemie

LV

veci [ č l. 7 ods.4 pí sm' b) ú stavné hoVlastní ctvo hn

Tová renská znač ka motorové ho vozĺ dla

Rok motorové ho vozidla Vlastní cky podiel



Druh

renská znač ka motorové ho vozĺ dla

Rok motorové ho vozidla Vlastní iel

renská znač ka motorové ho vozidla

motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

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

Druh

Vlastní ckv podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní ckv podiel

4. Existencia závä zku [ č ĺ . 7 ods. 4 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh ká uver

Dátum vzniku ka ielu

Druh

Dátum vzniku Výš ka ielu

5. UŽí vanie nehnutelhej Veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby [ č l' 7 ods.4 pí smena e) ú stavné ho'

zákona]

Druh

Katastrálne ú zemie

Č í slo lv
Rok zač atie už í vania uzrvanla

6. Už í vanie hnutelhej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby [ č l. 7 ods.4 pĺ smena f) ú stavné ho

zákona]

Druh

renská znač ka motorové ho vozidla

Rok motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  rĺ ýhody [ č l. 7 ods. 1 pí smena f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum

Popis

Dátum prijatia

P

F_otĺ l€' z;t\ il/ ^ / l€ ?ĺ ?E| )DAVV,4\ /  MA a ft Ň

6'| cs FÚTVLI IM: 'O ,rqM1vcarybu PRí ó̂ 0ct1 ?t/ zlcqtJ oJlL) zo z,dl/ lsĺ 6,l č 1uuo5v

28.4.2020

Vyhlasujem, ž e

Dátum

BratislavaMiesto

v tomto oznámení  sú  pravdivé



Láznamy prÍ sluš né ho orgánu

Dátum poš tovej peč ĺ atky

Dátum prijatia oznámenia

Verejný funcionár prĺ lož il kópiu daň ové ho

prĺ znania alebo potvrdenia o prí jme (č l. 7 ods. 2

ú stavné ho zákona)

tr áno

0 nie

Pod a odlač ok prÍ sluš né ho orgánu

lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho funkcionára

prĺ sluš ný orgán):
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