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oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkovych pomeľ ov verejné ho funkcionára
podla ú stavné ho zákona č ' 357 12004 Z. z. o ochľ ane verejné ho záujmu pri výkone

funkcií  verejných funkcionárov v znení  neskorš í ch predpisov (dalej len 
"ú stavný 

zákon")

zarok: ) 0 20

Pri ujatĺ  sa v'ýkonu

verejnej Í unkcie
{  K30.aprÍ lu 2021 lntemé  poradové  č í slo verejné ho

funkcionáľ a (vyplní  prí sluš ný orgán)

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

I  1tililil ilI ililil llil ilililil lľ il ilt il I  I  lt il t il ilil1 t il Ľ l

llilľ ľ ' MGR.

Priezvisko VLAč | KY

Rodné č ĺ slo 820325

Meno MARTIN

; iľ l#  PH.D.

61 05

Adresa tľ valé ho pobytu

urica BELLOVA

obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

rer 0903970523

e-mair MARTIN.VLACIKY@GMAIL.COM

č í slo 52

psČ  83101
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lnterné  poľ adové  č í slo verejné ho

í unkcionára (vypln í  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

* 1 pokial'taký dátum vyplýva z osobilné ho právneho predpisu

celkoý
poč et strán

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l' 2 ods' 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
qi'konu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prí sluš ný orgail r1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 20

c) č len vlády Slovenskej republiky 20
d) vedú ci ú shedné ho orgánu š tátnej správy, ktoni nie je

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

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky 20

í ) pľ edseda Najvyš š ieho sú du Slovenskej republiky 20

20podpredseda Najvyš š ieho sÚdu Slovenskej republiky

g) č len SÚdnej rady Slovenskej republiky 20

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 20
š peciálny prokurátor 20

i) verejný ochranca práv 20
komisár pre deti 20
komisár pre osoby so zdravotným postihnutí m 20

j) predseda Najvyš š ieho kontrolné ho Úradu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontrolné ho Úradu

Slovenskej republiky

20

20

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

republiky 20

I ililil]  l] il ilililililililĽ  ilt ililt il I I ililt ilt ililtt il ill
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I
lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prí sluš ný oľ gán)

B) Vykonávaná veľ ejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

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

I  lllilll il1il ilt ilil ilil illt ilt il ilt il I  I  illt ilt ililt lilt ll]

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods' 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
qÍ konu verejne|  funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej Í unkcie

(vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán) * 1

m) riaditel' Slovenskej inÍ ormač nej sluŽby 20

n) č len Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20

o) starosta obce 20

p) primátor mesta 20

q) poslanec mestské ho zastupitelstva 20

20
posĺ anec zastupitel'stva mestskej č asti
v Bratislave alebo v Koš iciach

r) predseda vyš š ieho Územné ho celku 20

{  s) poslanec zastupitel'stva vyš š ieho ú zemné ho celku 04 12 2017 20

t) rektoľ  verejnej vysokej š koly 20

u) predseda Úradu na ochranu osobných Údajov 20
podpredseda Úradu na ochranu osobných Údajov 20

v) generálny ľ iaditel' Rozhlasu a televĺ zie Slovenska 20
č len Rady Rozhlasu a televĺ zie Slovenska 20

w) generá| ny riaditel' Sociálnej poisť ovne 20

20č len dozornej rady Sociálnej poisť ovne

x) š tatutárny orgán alebo č len š tatutáľ neho orgánu
Vš eobecnej zdravotnej poistbvne 20
č len dozornej rady Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne 20

y) generálny riaditel' Tlač ovej agentú ry Slovenskej
republiky

č len správnej rady Tlač ovej agentú ry S| ovenskej
republiky

20

20

NRAB3.O_03 strana 3 ii'ľ ľ ĺ ,u,' 30



Ilnterné  poradové  č í slo verejné ho

Í unkcionára (vyplní  prÍ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná vereiná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

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

r 1ililil ililt ilil ilt il ilil ilĽ  lilil ilt il I  I  ilil t il ilil t il ilil
celkový
poč et strán

Verejná funkcia, za ktorÚ 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 orgán}  11

z) č len Rady pre vysielanĺ e a retransmisiu 20

20riaditel'Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

za) predseda Úradu pre reguláciu sieť ových odvetvÍ 20

20

20

podpľ edseda Úradu pre reguláciu sieť ových odvetví

č len Regulač nej rady

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikáciĺ  a poš tových sluŽieb

podpredseda Uradu pre reguláciu elektronických
komunikácií  a poš tových sluŽieb

20

20

20

20

predseda Dopravné ho ú radu

podpredseda Dopravné ho Úradu

zc) š tatutárny orgán alebo č len š tatutárneho orgánu
právnickej osoby a č len riadiaceho oľ gánu právnickej

osoby, ktoré ho do funkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje š tát alebo právnická osoba
so stopeľ centnou majetkovou ú č asť ou š tátu

20

č len kontrolné ho orgánu alebo dozorné ho orgánu
právnickej osoby, ktoré ho do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje Š tát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou

ú č asť ou š tátu

20

Názov právnickej osoby

Názov š tátneho podniku

likvidátor (v prí pade likvidácie š tátneho podniku)

zd) riaditeľ  š tátneho podniku 20

20

20

č len dozornej rady š tátneho podniku, ktoré ho

do funkcie ustanovuje š tát
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

B) Vykonávaná vereiná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajú cej strany)

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

celkoý
poč et strán

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l' 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej Í unkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

uýkonu verejnoj fun kcie

(vyplnĺ  prí sluš ný orgán) r 1

ze) generálny riaditel' Slovenské ho pozemkové ho fondu 20
námestnĺ k generálneho riaditel'a Slovenské ho
pozemkové ho Í ondu 20
č len Rady Slovenské ho pozemkové ho Í ondu 20

zf) prezident Finanč né ho riaditeľ stva Slovenskej republiky 20

zg) predseda správnej rady Ústavu pamä ti národa 20

20č len správnej rady Ústavu pamä ti národa

zh) generálny riaditeľ  Železní c Slovenskej republiky 20
zi) č len š tatutárneho orgánu Exportno_importnej banky

Slovenskej republiky 20
zj) pľ edseda Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou

starostĺ ivosť ou

č len dozornej rady Úradu pre dohl'ad nad zdľ avotnou

starostlivosť ou

20

20

zk) predseda Rady pre rozpoč tovÚ zodpovednosť 20
č len Rady pre rozpoč tovÚ zodpovednosť 20

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

zm) rĺ aditel' Vojenské ho spravodajstva 20

llilllillllililil ililr ilil ilil ilt ilililtI I ilililt t ililt ill
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Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa
lnýkonu verejnej Í unkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

{ konu verejnej funkcie

(vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán) * 1

zn) vedú ci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 20

20

20

20

20

vedÚci Kancelárie Národnej rady Slovenskej repub| iky

vedú ci Kancelárie 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 sluŽobné ho ú radu ú stredné ho orgánu

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

zp) verejný í unkcionár' ktoný nie je uvedený v pí smenách a) aŽ zo),

ak tak ustanoví  zákon
20

Názov verejnej funkcie

II
lnteľ né  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

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

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

lillllil ililt ilil ilil Ľ il ilil ilt il l] il I  I  Ľ il ilt ilil t ilt ill
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lnterné  poradové  č í slo vergné ho
í unkcionára (vypln í  prí sluš ný orgán)

c) Údaje oznámenia

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

í . ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujú cu funkciu, povolanie alebo č innost'
označ enú  v Ústave Stovenskej} epubI iky alebo-osobitnom zákoň e za nezluč iieľ nú  (č l. 5 ods. 2
a ods. 3 ú stavné ho zákona). Zároveň  uvádzam ú daj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skonč iIo atebo
skonč í . (Vyplnit 'len pri ujatí  sa v'ýkonu verejnej funkcie.)

2. ku dň u podania tohto oznámenia spí ň am podmienky nezluč itel'nosti výkonu funkcie verejné ho
funkcionára s výkonom iných funkcií , zamestnaní  a| ebo č inností  pod!'á č l. 5 ods' ,l až 3 ú itavné ho
zákona, kedž e

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a č innosti, ktoré  sú  nezluč itel'né  s funkciou verejné ho funkcĺ onára podl'a
Ustavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevzť ahuje na výkon povolanĺ a, ktoré  mÔŽe vykonávat' len fyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som š tatutárnym orgánom alebo č lenom š tatutárneho orgánu, č lenom riadiaceho, kontrolné ho alebo
dozorné ho orgánu pravnickej osoby, ktorá bola zriadená na ú 1ikon podnikatel'skej č innosti, okrem valné ho
zhromaŽdenia a č lenskej schôdze.

pretoŽe eš te neuplynulo 30 dní  od vymenovania do verejnej Í unkcie

Spí ň am {  áno nle

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú  Í unkciu

V prí pade, Že nepostač uje ľ ozsah tejto prí lohy, prilož te d'a| š í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

1| ililil ililI  ilil ilil ilil ilil ilt il ililt I  I  ilil t il ilil ilil ill

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sĺ dlo:  ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Funkcia

Spôsob skonč enia

Wkonu

Dátum skonč enia

výkonu 20

NRAB3.O_07 strana 7 !3'ľ ľ ľ j* ,u. 30



lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vypln í  prÍ sluš ný orgán)

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

4. vykonávam nasledujú cu podnikateI 'skú  č innost' [ č l. 5 ods. 2 a é l.7 ods. í  pí sm. b) ú stavné ho zákona]

V prí pade' Že nepostač uje rozsah tejto pľ í Iohy, pľ i| oŽte d'alš í  rovnahý list ' Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkový
poč et skán

Zamestnávateľ

Názov

Sí dlo:  ulica č í slo

obec PsČ

š tát sR Č n iný

Som dlhodobo uvol'nený na výkon

verejnej funkcie podlia Zákonnika práce
ano nte

Podnikateľ ský subjekt

Názov

Sí dlo:ulica

obec

š tát sR Ón iný

Funkcia

č ĺ slo

PSC

lllllilll lllĽ  llil lll]  llll llll lllil lllil l l lil lll llill llll ll! l
NRAB3.O* 08 stľ ana I 30



lnterné  poradové  č í slo vere| né ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

5.poč asvlýkonuveľ ejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l.5ods.3a4ač l'7ods.í pí sm.c)ú stavné hozákonat

6. v pľ edchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto pľ ljmy [ č .7 ods. 1 pĺ sm. d) ú stavné ho zákona]

a) v š tátnom orgáne {  b) v orgáne Územnej samosprávy

Š tátny orgán /  spoloč nost'/  právnická osoba

ľ ázov ffi!$TsKA č ĺ sŤ  BRAT| SLAVA - NoVÉ  MEsTo
Sí dlo:ulica JUNAQKA
obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

ilxľ frlillt i'ľ  06 12 2 o 18

Funkcĺ a PosLANEc, PREDSEDA KoMlslE DlsŽPAoVP

| .: '$ffi'ó'"' ANo

c) v orgáne právnickej osoby

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

č Í slo {

PsČ  8329í

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcionára,
za ktorú  podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €)

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 €)

7. V sú lade s č l. 7 ods' 2 ú stavné ho zákona prikIadám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
pľ iznania k daní  z prí jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu prĺ imov, ktoré  som dosiaholv predchádzajú com kalendárnom roku.

an0

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

celkový
poč tt strán

l llllilll lllil ilil illt t ill ilI |  ilt il ilt il I  I  ilil t il ililt ilil ill
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcĺ onára (vyplnÍ  prí sluš ný orgán)

5.poč asvtýkonuveľ ejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l.5ods.3a4ač l.7ods.1pí sm.c)ú stavné hozákona]

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto pľ í jmy [ č .7 ods' í  pí sm. d) ú stavné ho zákona]

a) v š tátnom orgáne t b)v orgáne Územnej samosprávy oň il''xľ jľ lä ľ ili1ä T| ,Jno 
u,r* r,

Š tátny oľ gán /  spoloč nosť  /  pľ ávnická osoba

ľ lázov | { | [VNÉ  MEsTo sR BRAT| SLAVA
Sí dlo:  ulica PRlMAclALNE NAMEsTlE
obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

d) v orgáne inej právnickej osoby

č í slo {

PsČ  81499

07 12 2018
Funkcia PosLANEc, PREDSEDA KoMlslE USPŽPAV

| .ä .'ľ : lŕ * í "' ANo

Dátum ujatĺ a sa

výkonu funkcie

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho Í unkcionára,
za ktorú  podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €)

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

(zdanĺ tel'ný prí jem v €)

7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona pľ ikladám v prí lohe kópiu podané ho daň ové ho
pľ iznania k daní  z prí jmov fyzických osôb alebo iný dok| ad vydávaný na daň ové  Úč ely
potvľ dzujú cisumu prĺ jmov, ktoré  som dosiahol v predchádzajú com-kalendárnom roŕ u.

celkový
poč et strán

áno

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí tohy, prilož te d'alš í  ľ ovnahý list. Tú to skutoč nost'zohľ adnite v č í slovaní  strán.

I  llt ilil ililt ilil ilil ilt illl ilt il ilt il I  I  ilil ilt ilI il t] t lt l
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionáĺ a (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

5.poč asv'ýkonuveľ ejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l'5ods.3a4ač l.7ods.í pí sm.c)ú stavné hozákona]

6. v pľ edchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto pľ 'jmy [ č .7 ods. í  pĺ sm. d) ú stavné ho zákona]

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

Š tátny oľ gán /  spoloč nosť  /  právnická osoba

ľ lrĺ zov $ftfiTlsLAVsKA VoDARENSKA sPoloč ľ osŤ , A.S.

Sí dlo:ulica PREŠ oVSKA
obec BRATISLAVA
š tát y' sR Č n iný

Funkcia č I_eru DozoRNEJ RADY

| .ä ^ ľ : !,',* í '"' ANo

7 c) v orgáne právnickej osobyv 
vykonávajÚcejpodnikateľ skú č innost'

d) v orgáne inej právnickej osoby

č ĺ ď o { $

PsČ  82646

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcĺ onára,
za ktorú  podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €)

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 €)

7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona pľ ikladám v pľ ĺ lohe kópiu podané ho daň ové ho
pľ iznania k daní  z priimov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiaholv predchádzajÚcom kalendárnom roku.

an0

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

strana 11
celkový

poč et stránlllllllilllill lllll] lľ ll illlilililt ilI  I ilililt ilil1ilil ill
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I
lnterné  poľ adové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

5.poč asqýkonuveľ ejnejfunkciemámtietofunkcie[ č l'5ods.3a4ač l.7ods.1pĺ sm.c)ú stavné hozákona]

6. v pľ edchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto prljmy [ č .7 ods. í  pí sm. d) Ústavné ho zákona]

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

Š tátny oľ gán /  spoloč nost'/  právnická osoba

J c) v orgáne právnickej osoby

' vykonávajú cejpodnikatel'skú č innosť d) v orgáne inej právnickej osoby

ľ ázov J{ ,[ ftoDNÉ  TENlsovÉ  ceľ TRUM, A.s.
Sí dlo:ulica PRĺ KoPoVA
Obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

č í slo $

PsČ  83103

Dátum ujatia sa
výkonu funkcie 30 05 2019

Funkcĺ a GLEN DozoRNEJ RADY

| ,,ä 'Jil'',',ľ "' Áľ o

a) prí jmy z výkonu funkcie verejné ho funkcionára,
za ktorú  podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prí jem v €) 11807

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

(zdanitel'ný prÍ jem v €) 16414

7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prĺ lohe kópiu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí imov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu priimov, ktoré  som dosiaholv pľ edchádzájÚcom katendárnom roku.

{  áno

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloä e ď alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zoh!'adnite v č í slovaní  strán'

l lllillil lllĽ  llil lllll llll llll lllil lllil l l llil lil lllll llil llil
celkouý
poč et s1rán

NRAB3.O-09 strana '12 30



lnterné  poradové  č Í slo verejné ho

Í unkcionára (vypln Í  prí sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery vereiné ho funkcionára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž t1ú  v domácnosti [ č l' 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh ZASTAVAľ Á plocHA A NÁDVoR| E, RoDlNNÝ oonĺ
Katastralne BRATISLAVA I lt, NoVÉ  uesľ o, VINoHRADY
Č ĺ sbLv 53 Vlastnĺ ckypodiel 113

Dľ uh ZAHRADA
Katastrálne BRAT| SLAVA lll, NoVÉ  mesľ o, VINoHRADY
Č ĺ sloLv 5628 VbstnÍ ckypodiel 1110

Druh ZASTAVANÁ PLocHA A NADVoR| E
Katastrálne BRAT| SLAVA ll!, NoVÉ  uesĺ o, V| NoHRADY
Č ĺ sloLv 5889 Vbstní ckypodĺ el 1t1

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

I  lllilll lllil ilil Ľ il ilil illl ilt il ilt il I  I  ilil il ilt il ilt ill

Majetkové pomery: {  verejné hofunkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť at'a

ilľ iľ ľ ' MGR.

Priezvisko VLAč | KY

Meno MARTIN

I il.1:  PH.D.
Adresa ĺ ľ valé ho pobýu (iba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieť a)

ulica

obec

š tát

č í slo

psČ

sR Č n iný

NRAB3.O 10 strana 13 il'ľ .'ľ J,,uľ r 30



I
lnterné  poradové  č í slo verejné ho
Í unkcionára (vyplní  pľ ĺ sluš ný orgán)

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

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

Druh BYT č . zs V BYToVoM DoME NA Š TEFUNKoVEJ 3
Katastrálne BRAT| SLAVA ll, RUŽlNoV, RUä NoV
Č ĺ sotv 4530 Vhstní ckypodiel 1l1

Dľ uh ZAHRADA, ZASTAVANÁ PLocHA A NÁDVoRIE, RoDlNNÝ poĺ rĺ
KatastÉ lne HoRŇ A, HoRŇ A, soBRANcE
Č ĺ stotv 77 Vlastnĺ cky podiel 112

Druh oRNÁ pÔon
KatastÉ lne soBRANcE, soBRANcE, soBRANcE
Č ĺ sblv 643 Vhstnĺ ckypodiel 29/ í 008

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

l lllillil lllll llil lll]  llll llll lľ il lllil l l llil l]  lllil llil llil
celkouý
poč et strán

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára ( manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť at'a

* 1lľ ľ ' lNG.

Priezvisko VLAČ lKY

Meno BARBORA
Titul za

men0m

Adresa tľ valé ho pobytu (ĺ ba ak ide o manž ela/manž elku alebo neplnoleté  dieť a)

urica BELLOVA

obec BRATISLAVA
š tát y' sR Č n iný

č í slo 52

psČ  83101

NMB3.0 10 strana 14 30



lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery vereiné ho funkcionáľ a, manž ela/manž elky a neptnoletých detí , ktoré
s ní m Žijú v domácnosti [ č l. 7 ods. í  pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh oRNA pÔon
KatastÉ lne soBRANcE, soBRANcE, soBRANcE
Č ĺ slolv í 866 Vhstní ckypodiel 29/ í 008

Druh ZASTAVANA PLOCHA A NADVORIE
Katastrálne soBRANcE, soBRANcE, soBRANcE
Č ĺ slotv 2380 Vastnĺ ckypodiel 29/1008

Druh

Katastľ álne

Územie

Č ĺ slo tv VlastnÍ cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah teJto prí lohy, prilož te ď alš í  rovnalĺ ý list. Tú to skutoč nost'zohľ adnite v č í slovaní  strán.

celkouý
poč et strán

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manž ela/manž elky neplnoleté ho dieť at'a

il: ilľ ľ ' lNG.

Priezvisko VLAč lKY

Meno BARBORA
Titulza

men0m

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

ulĺ ca BELLoVA
obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

č ĺ sb $l

PsČ  8310ĺ

r illlt il il1il ilt ilil lilt ľ Ľ  lľ il ilt il I  I  ilil il ilt il ilil ill
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-ť

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' 1 pí sm. e) ú stavné ho zákóna]

I  lt ililt illt ilil ilil t ilt t ilt ilt il ilt il I  I  lt il il ilt il ilil Ľ l

lnternó poradové  č ĺ slo verejné ho
funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

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

Druh

Katastrálne

Územie

Č í sto Lv Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn lv Vlastnĺ cky podiel

Druh

Katastrálne

Územie

Č ĺ sb lv Vĺ astnlcky podiel

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí Iohy, pritoŽte ď alš í  rovnaký t ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkouý

poč et strán

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manž ela/manŽelky {  neplnoleté ho dieť ať a

Titulpľ ed
ľ ĺ eno ý| J(ToRmen0m

Priezvisko VLACIKY Titul za
men0m

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

urica BELLOVA č í slo 52

PsČ  83101
obec BRATISLAVA
š tát y' sR Č n iný

NRAB3.O 10 strana í  6 30



lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vypln Í  prÍ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára' manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré
s ní m ž 4ú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh

Katashálne

Územie

Č ĺ sn lv Vlastní cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ slo Lv Vlastnĺ cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sĺ o tv 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.

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

Titul pred
ľ ĺ eno JUL| USmen0m

Priezvisko VLAč lKY Titul za

men0m

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

urica BELLOVA

obec BRATISLAVA
š tát /  sR Č n iný

č í slo 52

PsČ  83101

I | ililil ililt ilililllilililililt ilililt I I ililt ilt ilt il ilt lt il
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lnterné  poradovó č í slo verejné ho

Í unkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: {  verejné ho Í unkcionára manŽela/manž elky neplnoleté ho dieť ať a

2. Vlastní ctvo hnutel'nej veci [ č t. 7 ods. 4 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla VlastnÍ cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, pľ iloŽte ď alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zoh!'adnite v č í stovaní  stľ án.

I  ilt ilil ililt ilil ilil lilt illl ilt il ilt il I  I  lt il il lľ il t il Ľ il
NRAB3.O 11 strana 18 i: 'ľ ľ ľ ,,u. 30



lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ í sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manŽelalmanŽelky neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok qýroby motoľ oveho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továľ enská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok tĺ ýľ oby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

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

I  ililil]  il1il ilil llil ilil ľ ll ilt il ilt il I  I ilil il lilt t il ill
NRAB3.O-11 strana 19 i| 'ľ .'ľ ,,.r'., 30



lnterné  poradovó č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnÍ  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manž ellĺ y {  neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motoľ ové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podie|

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Dľ uh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah teito prí Iohy, prilož te ď alš í  rovnahý list. Tú to skutoč nost'zohľ adnite v č í stovaní  stľ án.

I  il| il| il llllt ilil lllt lľ t ilil ilt il ilt il I  I  ililt il lllil t il ill
celkový
poč et strán
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lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: veľ ejné ho funkcĺ onára manŽelaimanŽelky {  neplnoleté ho dieť ať a

2. Vlastní ctvo hnuteI 'nej veca [ č t. 7 ods.4 pí sm. b) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka
motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla Vlastní cky podiel

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto pľ í lohy, pľ iloŽte d'a!š í  rovnaký list ' Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkovlý

poč et stránI lllllll llllll] t ilililil lillt ilt ilililtI  I ililt illt iltt ilt ll]
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

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

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

Dľ uh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Dľ uh

Vlastní cky podiel

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

Druh HYPOTEKARNY UVER

n-ffi 03 oB 2016 Výš kapodielu 50%

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

V prí pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloä e ď atš í  ľ ovnahý ! ist. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán'

l lllillil l] ll llil lll]  llll llll llil lllil l l llĽ l lil lllil lil l| ]
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Ilnteľ né  poradové  č ĺ slo verejnóho

Í unkcionára (vyplní  pľ Í sluš ný orgán)

Majetkové  pomery; verejné ho Í unkcionára {  manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh DLHoPlsY, lNVEsTĺ cn Do PoDlELoVýcH FoNDoV

Vlastní cky podie l 1 00o/o

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podieĺ

4. Existenciazä vä zku [ č l.7 ods.4 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh HYPoTerÁnruY UVER

lTiT 14 oe 2012 Výš ka podielu 50o/o

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

V pľ í pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohladnite v č í slovaní  strán

I  1ililt il ililt ilil ilil llil ilil ilt il il1il I  I  lt il il ilt il t il ill
celkoý
poč et strán

NRAB3.O_12 stľ ana 23 30



lnterné  poľ adové  č ĺ slo vere| né ho

funkcionára (vyplnÍ  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manž ela1manŽelky {  neplnoleté ho dieť ať a

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

Vlaslnĺ cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

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

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

V prí pade, ž e nepostač uJe rozsah tejto pľ í lohy, priloä e d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohľ adnite v č í sIovaní  stľ án

celkoý
poč et strán

I  llilil ililt lt il ilil lilt ilil ilt il l] il I  I  ilil ilt ilt il t il Ľ il
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I
lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionáľ a (vyplní  prĺ sluš ný oľ gán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manž elky {  neplnoleté ho dieť ať a

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

Dľ uh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

Druh

Vlastní cky podiel

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

Druh

Dátum

vzniku Výš ka podielu

Druh

Dátum

vznĺ ku Výš ka podielu

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

lll] llll illil l] llll] llil llil lllil lllll l ll] ]  llllllĽ  llll ll]
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lnterné  poradové  č í slo vere| né ho

funkcionára (vyplní  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery; {  verejné ho Í unkcionára manŽela/manŽelky neplnoleté ho dietat'a

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

6. Už í vanie hnutel'nej vecivo vlastní ctve inej ffzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č I . 7 ods.4 pí sm. f) Ústavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok uýroby motorové ho vozĺ dla

7. Prijaté  dary aIebo iné  vlýhody [ č l. 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum pĺ ijatia

Popis

Dátum prijatia

V prí pade' Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš í  rovnahý list. Tú to skutoč nosť  zohl'adntte v č í slovaní  strán.

rilllilt l] il ilil llil ilil illt ilt il llt il I  I  ilil il lĽ il ilil ill
celkový
poč et stľ án

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto tv

Rok zač atia

uŽí vania
Spôsob
už í vania

NRAB3.O 13 strana 26 30



ĺ nterné  poradové  č í slo verejné ho

fu nkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára {  manž ela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

5. UŽĺ vanie nehnutel'nej vecivo vlastnĺ ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č l. 7 ods.4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum pĺ ijatia

V prí pade' ž e nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký ! ist. Tú to skutoč nost'zohľ adnlte v č í slovaní  strán.

celkouý
poč et strán

Druh

Katastľ álne

Územie

Č ĺ sn lv

Rok zač atia
uŽĺ vania

Spôsob

uŽí vania

I  lllllll lllll lt il llil lill lilt ilt il ilril I  r l] ll il ľ ilr ilil ill
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ĺ nterné  poľ adové  č í slo verejné ho

funkcionára (vyplní  prí sluš ný orgán)

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára manŽela/manŽellĺ y {  neplnoleté ho dieť ať a

5. UŽí vanie nehnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej pľ ávnickej osoby
[ č l. 7 ods. 4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

6. Už í vanie hnuteľ nej vecivo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[ č !. 7 ods. 4 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výroby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  qýhody [ č l. 7 ods. í  pí sm. f) ú stavné ho zákonal

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prí pade' ž e nepostač uje ľ ozsah tejto prí lohy, prllož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohľ adnite v č í slovaní  stľ án

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sn lv

Rok zač atia

uŽĺ vania
SpÔsob

už Í vania

l lllill]  llľ l llil lll]  llll llll lllil lllil l l llil l]  lllll lil llll
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t
lnterné  poradové  č í slo verejné ho

funkcionára (vypĺ ní  prí sluš ný orgán)

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

5. Už í vanle nehnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby aIebo inej pľ ávnickej osoby
[ č l. 7 ods. 4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

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

Druh

Továrenská znač ka

motoľ ové ho vozidla

Rok qi'roby motorové ho vozidla

7. Prijaté  dary alebo iné  vtýhody [ č l' 7 ods. 1 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V pľ í 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

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ slo lv

Rok zač atia

uŽĺ vania

Spôsob

uŽĺ vania

I  il] ilil ilil ilil ilil rilt ilil ilt il ililt I  I  ilil il ľ I il ilil ill
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lnterné  poradové  č í slo veľ e| né ho

funkcionára (vypln í  prí sluš ný orgán)

Prĺ lohy

DANOVE PRIZNANIE

Vyhlasujemn ž e vš etky ú daje v tomto oznámení  sú  pravdivé .

Dátun | f 04 2 0 21

Vlastnoruč ný podpis

Miesto BRATISLAVA

Záznamy pľ í sluš né ho orgán u Podpis a odtlač ok peč iaĺ ky prĺ sluš né ho oľ gánu

Dátum poš tovej

peč iatky

Dátum prijatia

oznámenia

20

20
Vereiný funkcionár priloŽil kÓpiu daň ové ho priznania

alebo potvrdenia o prí jme (č l. 7 ods' 2 ú stavné ho zákona)
an0 nte

I il] t ilt ililt ilt ilt illt ilil t ilililt il I I ilil ilt ilt il] ]  t il
NRAB3.O-14 strana 30 ii'J.'ľ ,,u. 30

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

