
Formulár vypĺ ň ajte č itatel'ne palič kovým pĺ smom, tmavomodným alebo č iernym pĺ episovací m perom pod| 'a vzortt. Text nesmie presahovať  predtlač ený
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:m:. o R Ŕ  Ŕ  S Š  T Ť  u Ú Ú g'y'l141,X YlÝ Z'Ž'0,, l,2'3| 4,5; '6 7 8 9

oznámenie funkcií , zamestnaní , č inností  a majetkových pomerov verejné ho funkcionára
podl'a ú stavné ho zákona č ,' 35712004 Z. z. o ochrane verejné ho záujmu pri výkone

funkciĺ  verejných funkcionárov v znenÍ  neskorš í ch predpisov (d'alej len ,,ú stavný zákon")

zarok: f 0 20

Pri ujatĺ  sa výkonu

verejnej funkcie
( K30'aprĺ lu 20'zal lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionáľ a (vyplnÍ  prÍ sluŠ ný orgán)

A) Základné  ú daje o verejnom funkcionárovi

lľ ľ ,ľ ' RNDR.

Pľ iezvisko znŤ ouČ
Rodné  č í slo 711114

rvieno MARTIN
Titulza
menom

6284

Adresa trvalé ho pobytu

ulica Ľ UDA ZUB,KA '

obec BRATISLAVA

č ĺ slo .31|

pse 841,01

Š tát r' sR Č n iný

ter 00421905751,458

E.MA| I  I ITOVIC@D U BRAVKA.SK

strana
celkový
poč et strán
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lnterné  poradove č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplni prĺ sluŠ ný orgán)

B) Vykonávaná Verejná funkcia

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

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 dálum skonč enia

výkonu verejnej funkcie- 
(vyplí i piĺ slusny orgán) 

-1

a) prezident Slovenskej republiky 20

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

c) č len vlády Slovenskej ľ epubliky 20

d) vedÚci Ústredné ho orgánu š tátnej spľ ávy, ktoý nie je

č lenom vlády Slovenskej republiky

Názov ú stredneho orgánu š tátnej správy

e) sudca Ústavné ho sú du Slovenskej republiky

f) predseda NajvyŠ š ieho sú du S| ovenskej republiky

podpredseda NajvyŠ š ieho sú du Slovenskej republiky

g) č len Sú dnej rady Slovenskej ĺ epubliky

h) generálny prokurátoľ  Slovenskej republiky

š peciálny prokuľ átor

i) verejný ochranca práv

komisár pre deti , 20
komisár pre osoby so zdravotným postihnutĺ m

j) predseda NajvyŠ Š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

podpredseda Najvyš š ieho kontrolné ho ú radu

Slovenskej republiky

20

k) š tátny tajomnĺ k

l) náč elnĺ k Generálneho š tábu ozbrojených sĺ l Slovenskej

republiky

20

I  ilililll illlt illt ililt illt ililililil ililtI  I ill]  illl] lt il] il]
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lnterné  poľ adove č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚcej strany)

* 1 pokia| 'taký dátum vyp| ýva z osobitné ho právneho predpisu

celkový
poč et strán 213

m) riaditeľ  Slovenskej informač nej sluŽby 2A

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 í unkcie' 
(vyplnĺ  piĺ slusny'orgán) 

-1

n)'č len Bankovej rady Národnej banky Slovenska

o) starosta obce 20

p) primátor mesta

q) poslanec mestské ho zastupiteľ stva

poslanec zastupitetstva mestskej č asti

v Bratislave alebo v Koš iciach

r) predseda vyš Š ieho ú zemné ho'celku 20

{  s) poslanec zastupiieľ stva vyš š ieho Územné ho celku

t) rektor verejnej vysokej Š koly

u) predseda Uradu na ochranu osobných ú dajov

podpredseda Uradu na ochranu osobných ú dajov

v) generálny riadite| 'Rozhlasu a televĺ zie Slovenska 20

20č len Rady Rozhlasu a televĺ zie Slovenska

w) generálny riaditeľ  Sociálnej poisť ovne

č len dozornej, ĺ ady Sociálnej poisť ovne 2,0,

x) Š tatutárny orgán alebo č len š tatutárneho orgánu

Vš eobecnej zdravotnej poisť ovne
20

20č len dozornej rady Vš eobecnej zdľ avotnej poisť ovne

y) generálny riaditeľ  Tlač ovej agentú ry Slovenskej

republiky

č len správnej rady Tlač ovej agentú ry Slovenskej

republiky

20
;20
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplni pľ ĺ sluš ný orgán)

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

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

ceIkový

poč et;  stľ án

Verejná funkcia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l.2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu veľ ejnej funkcie

Predpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej funkcie' 
(vyplnl pŕ ĺ slusny orgán) 

-1

z) č len Rady pre vysie| anie a retransmisiu

riaditeľ  Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 2'0

za) predseda Uradu pre reguláciu siet'ových odvetvĺ 20

podpredseda Uradu pľ e reguláciu sietbvých odvetvĺ 20

č len Regulač nej rady

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických

komunikáciĺ  a poš tových sluŽieb

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických

komunikáciĺ  a poš tových sluŽieb

20

2o

20

2,0

predseda Dopravné ho ú radu

podpredseda Dopravné ho ú radu

zc) Š tatutárny oľ gán alebo č len š tatutárneho orgánu

právnickej osoby a č len riadiaceho orgánu právnickej

osoby, ktoľ é ho do Í unkcie priamo alebo nepriamo

navrhuje alebo ustanovuje Š tát alebo právnická osoba

so stopercentnou maietkovou ú č asť ou š tátu

20

č len kontrolné ho orgánu alebo dozorné ho orgánu

právnickej osoby, ktoľ é ho do funkcie priamo alebo

nepriamo navrhuje alebo ustanovuje š tát a| ebo

právnická osoba so stopercentnou majetkovou

ú č asť ou š tátu

Názov právnickej osoby

20

20

Názov Š tátneho podniku

likvidátor (v prĺ pade lĺ kvidácie š tátneho podniku)

zd) riaditel' š tátneho podniku

č len dozornej rady š tátneho podniku' ktoré ho

do funkcie ustanovuje Š tát

I  illil]  l] il illt ililt ilil llll llllll lllll I  I  lllll lll lllll llll llll
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I T
lnterné  poľ adové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán)

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

č len Rady Slovenské ho pozemkové ho fondu

ze) generálny riadĺ teľ  Slovenské ho pozemkové ho fondu

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej funkcie
Verejná funkcia, za ktorÚ sa oznámenie podáva

(č l. 2 ods. 1 ú stavné ho zákona)

Predpokladaný dátum skonČ enia

výkonu verejne; funkcie' 
(vyplnl piisluš ny'orgán) 

-1

20

20

20

námestnik generálneho riaditel a'Slovenské ho

pozemkové ho fondu

zg) predseda správnej ĺ ady Ustavu pamä ti národa 20

č len spľ ávnej rady Ustavu pamä ti národa 20

zh) generálny riaditeľ  Železnĺ c Slovenskej republiky

zi) č len š tatutáľ neho orgánu Exportno'impoĺ tnej banky

Slovenskej republiky
20

zj) predsé da Uradu pre dohľ ad nad zdravotnou

starostlivosť ou

č len dozornej rady Úradu pre dohľ ad nad zdravotnou

staľ ostlivostbu
20

zk) predseda Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť

č len Rady pre rozpoč tovú  zodpovednosť 20

zl) prezident Policajneho zboru Slovenskej republiky

viceprezident Policajneho zboru Slovenskej republiky

zm) riaditeľ  Vojenské ho spravodajstva 20
* 1 pokial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

I lllilrillilililllllil llll lllllllilllilI I llillil llil llil lill
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T T
lnterné  poľ adové  č í slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokrač ovanie z predchádzajÚcej strany)

Verejná funkeia, za ktorú  sa oznámenie podáva

(č l.2 ods' 1 ú stavneho zákona)

Dátum ujatia sa

výkonu verejnej,í unkeie

Pľ edpokladaný dátum skonč enia

výkonu verejnej'funkcie

(yyplnĹ prisluŠ ný orgán)
* 1

zn) vedÚci'Kancelárie:  prezidenta Slovenskej republiky 2,0,

", ,2'0,'

20

20

, 2.0,

vedú ci Kancelárie Národnei rady Slovenskej' republiky

vedú ci Kancelárie verejné ho ochrancu práv

vedú ci Kancelárie Sú dnej rady Slovenskej ľ epubliky

l

vedú ci Kancelárie Ustavné ho sú du Slovenskej republiky

zo) generálny. tajomnĺ k sluŽobné ho ú radu ú stredné ho orgánu

š tátnej,správy 0

Názov ú stredné ho orgánu š tátnej správy
:

zp)verejnýfunkcionáľ , ktoý nie jé  uvedený,v pĺ smenách a) aŽzo| ',

ak tak ustanovĺ  zákon
2 0

: l :1

-'ĺ  
pgkial'taký dátum vyplýva z osobitné ho právneho predpisu

celkový
poč et strán I21
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T lnterné  poradove č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prisluš ný orgán)

c) Udaje oznámenia

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

1. ku dň u ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nastedujú cu funkciu, povolanie alebo č innost'

označ enú  v Ústave SIovenskej republlky alebo osobitnom zákone za nezluč itel'nú  (č l. 5 ods. 2

a ods. 3 ú stavné ho zákona). Zä roveň  uú ádzam ú daj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skonč iIo alebo

skonč í . (Vyptnit 'len pri ujatí  sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sĺ dlo:  ulica č ĺ slo

obec PsČ

š tát SR Č n iný

Funkcia

SpÔsob skonč enia

výkonu

Dátum skonč enia

výkonu 20

2. ku dň u podania tohto oznámenia spĺ ň am podmienky nezluč itel'nosti 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, ked'Že

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 za zákonom

ustanovených podmienok,

c) nie som š tatutárnym orgánom alebo č lenom š tatutárneho orgánu, č lenom riadiaceho, kontrolné ho alebo

dozorné ho orgánú  právnicrei osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej č innosti, okrem valné ho

zhromaŽdenia a č lenskej schÔdze'

pretoŽe eš te neuplynu| o 30 dnĺ  od vymenovania do verejnej Í unkcie

Spĺ ň am {  áno nte

pretoŽe uŽ nevykonávam verejnú  funkciu

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovanĺ  strán

celkový

poč et stľ án
rililI il illllilt ilililt llillllillllllI I  llillll llil llllllll
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

Í unkcionára (vyplnĺ  prĺ sluŠ ný orgán)

3. vykonávam nasledujú ce zamestnanle v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
alebo š tátnozamestnaneckom vzt'ahu [ č I . 7 ods. 1 pí sm. b}  ú stavné ho zákona]

ľ azov Qý| \ | | NAzlUM

Sĺ dlo;ulica BlLĺ KoVA
obec BRATISLAVA

š tát /  sR Č n iný

ií slo : f!,

PsČ  84419

Som dlhodobo uvol'nený na výkon

veľ ejnej funkcie podľ a Zákonní ka práce {  áno nie

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

Podnikatel'ský subjekt

Názov

Sĺ dlo:  ulica č í slo

obec

š tát

,:
PsČ  :

sR Č n iný

Funkcia

V prĺ pade, Že nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy' priloŽte d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č ĺ slovaní  strán.

celkový

poóet strán 21
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lnteľ né  poľ adové  Č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnl prĺ sluš ný orgán)

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

a) v Š tátnom orgáne {  b) v orgáne ú zemnej samosprávy

Š tátny orgán /  spoloč nost'/  právnická osoba

Názov | !| EsTsKA Č nsŤ  BRATISLAVA - DUBRAVKA

Sĺ dlo:ulica Žnrevľ ĺ n
obec BRATISLAVA

š tát /  SR Č n iný

il; ľ ľ llĺ 'nľ  04 12 2 0 18

Funkcia STAROSTA

[ ľ ľ : !:* i''" PLAT

c) v orgáne pĺ ávnickej osoby

vykonáva1ú cej podnikateľ skú  č innosť
d) v orgáne inej právnickej osoby

ctsto ,-

PSČ  84102

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto prí jmy [ č . 7 ods' 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

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

(zdanitel'ný prí jem v €) 7155

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 €) 50562

7. V sú lade s č l. 7 ods. 2 ú stavné ho zákona prikladám v prí lohe kóplu podané ho daň ové ho
priznania k daní  z prí jmov fyzlckých osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č ely
potvrdzujú ci sumu prí jmov, ktoré  som dosiaholv predchádzajÚcom kalendárnom roku.

{  áno

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

celkový

poč et strán 21
I lilľ ffiffi lffil]  llll llll lilllr illll I  I  llll ill lllll llll llll
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluš ný orgán)

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

{  a) v Š tátnom orgáne b) v orgáne ú zemnej samosprávy

Š tátny orgán /  spoloč nosť  /  právnická osoba

ľ azw Qý| \ | | NAZ| UM

Stolo:ullca BlLĺ KQVA

obec BRATISLAVA

Š tát /  sR Č n iný

c) v orgáne právnickej osoby

vykonávajÚce,j podnikateľ skÚ č innosť
d) v orgáne inej právnickej osoby

č islo )!,

PsČ  84419

Dátum ujatia sa

výkonu Í unkcie

Funkcia uČ tľ eľ  ' :

i.ľ ľ : !:* ?"' PLAT, cELÝ VEN9VANÝ GYMNÁZ1Uĺ  B1Lĺ K9VA

6. v predchádzajú com kalendárnom roku som dosiahol t ieto pr'jmy [ č . 7 ods. 1 pí sm. d) ú stavné ho zákona]

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

(zdanitel'ný prí jem v €) 7155

b) prí jmy z výkonu iných funkcií , zamestnaní  alebo (zdanitel'ný prí jem v €)

č inností , v ktorýeh vykonávaní  som pokr'ač oval

aj po ujatí  sa funkcie verejné ho funkcionára

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 prĺ jmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daň ové  ú č eIy

potvľ dzujú ci sumu pŕ ĺ jmov|  ktoré  som dosiahol v predchádzajú com kalendárnom roku.
{  áno

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prí lohy, priloŽte d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č ĺ slovanĺ  stľ án.

r ililI rffill llil llill lil llll lilll llil I  I  llil lll llill llil llll
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lnterné  poľ adove č ĺ slo verejné ho

í unkcionára (vyplni prĺ sluŠ ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára, manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré

s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkove pomery: {  verejné ho Í unkcionára neplnoleté ho dieť ať amanŽelď manŽelky

ľ : iľ ľ ' RNDR. ]

Priezvisko znŤ ovlČ

rvieno MARTIN
Titulza
men0m

Adľ esa tľ valé ho pobytu (iba ak ide o manž elalmanŽelku alebo neplnoleté  diet'a}

ulica č ĺ slo

PsČobec

Š tát SR Č n iný

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

DIUh ZAI .IRADA, OBJEKT NA INDIVIDUALNU REKREACIU
i* tasľ áine zAHoRsKA BYsTRlcA
Č islo Lv 560 Vlastnĺ cky podiel 1l2

Dľ uh ZAHRADA, oBJEKT NA | NDIV| DUALNU REKREAG| U
(atastrá;ne 

zAHoRs KA BYSTRIGA

Č ĺ sto lv 561 Vlastnĺ cky podiel BsM

Dľ uh ZAHRADA, oBJEKT NA,IND| V| DUALNU REKREAGIU
A€_tä SiÍ ä l iÉ  zAH o Rs KA BYsTRlcA

Č ĺ stolv 546 Vlastnickypodiel BsM

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy, priloŽte d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č ĺ slovaní  strán

celkový

poč et strán11 21
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NRAB3.O 1O strana



lnterné  poradove č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery Verejné ho funkcionára' manž ela/manž elky 
" l"p' s nim Žijú  V domácnosti 1eI . 7 ods' 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

lnoletých detí , ktoré

Majetkové  pomery: verejné ho funkcionára neplnoleté ho dieť ať amanŽela/manŽelky

il: lľ ľ ' RNDR.

Priezvisko znŤ ovlČ

Meno MARTIN
Titulza
men0m

Adľ esa trvalé ho pobytu (iba ak ide o manŽela/manŽelku alebo neplnoleté  diet'a)

ulica

obec

š tát

č ĺ slo

PsČ

sR Č n iný

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

DIUh ZASTAVANE PLOCHY A NADVORIA
Áa:astĺ a'ne zAHoRsKA BYsTRlcA
Č isio i-r.' 805,563 5,7oo4,7o18,7'| 13,8558 Viastnĺ cKypodiei 11332

Druh zAsT.PLocHY A NADVoRIA, zÁllRADA, RoDlN'N Ý potvl,:GARAŽ

Katastralne MALAGKY

Č ĺ sto Lv 2760 Vlastnĺ cky podiel 1l3

Druh BYT
Katastrane DUBRAVKA

Č ĺ sto Lv 3430, 4653 Vlastnĺ cky podiel 112, 6',1181820760

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

I  lillllil llril lril lllll llll llll llllll lllll I  I  llil lll lllil llll llil
NRAB3.O 1O strana 12 ii'} ľ š ,,.u. 21



I
lnteľ né  poľ adove č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluŠ ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho_funkcionára, manŽela/manž elky a ne
- ' i nĺ ' Žijú v domácnosti [ č l.7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

plnoletých detí , ktoré

Majetkove pomery: verejné ho funkcionáľ a {  manŽela/manŽelky neplnoleté ho dieť ať a

I ilľ ľ ' MGR.

Priezvisko zAŤ ovlČ ovn

rveno / f)fNKA
Titul za

men0m

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

Ľ UDA ZUBKA

BRATISLAVA

/  SR Č n iný

ulica

obec

š tát

č ĺ slo 31

PSČ  84101

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

Dľ uh ZAHRADA, oBJEKT NA | ND| VIDUALNU REKREACIU

Kď astralne zAH oRsKA BYsTRlcA
a

Č ĺ sto tv 560 Vlastnĺ cky podiel 112 ,

Druh ZAHRADA, OBJEKT NA INDIVIDUALNU REKREACIU

Katastľ alne zAH o Rs KA BYsTRlcA

Č ĺ sto lv 561
Vlastnĺ ckypodiel BsM

DIUh ZAHRADA, OBJEKT NA INDIVIDUALNU REKREAGIU ,

Katastrarne zAHo RSKA BYsrRlcA
Č ĺ stoLv 546 Vlastnĺ ckypodiel BsM

V prĺ pade, Že nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy, prilož te d'alš í  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č ĺ slovaní  strán'

celkový

poč et stľ án

l lilillil illll llil llil llll llll ilI il llil I  I  llil lil lllil llil llil
NRAB3.O 1O strana 13



Interné  poradove č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára, manŽela/manž elky a n' 
s nim ž ilú  ú  domácnostl [ č l.7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

eplnoletých detí , ktoré

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

Titul pred Meno / f)fNKAMGR.
Titul za

Priezvisko zAŤ ovlČ ovn
men0m

men0m

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

ulica Ľ UDA zUBKA

obec BRATISLAVA

Š tát /  SR Č n iný

č ĺ slo 31

PSČ  84104/

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

DIUh ZASTAVANE PLOCHY A NADVORIA
Katasĺ aine zAHoRsKA BYsTRlcA
Č ĺ sto Lv 8o5,563 5,7 oo4,7 018,7 11 3,8558 vrastnickypodiel 11332.

Druh BYT
Katastrarne DUBRAVKA

Č ĺ slo Lv 3430'4653 Vlastnĺ cky podiel 112, 611 81820760

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto LV Vlastnĺ cky podiel

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

illillt il ililI ill lllll llll lilllllil lllilll lllillll lllil llilllll
NRAB3.O 1O strana '14 illľ ľ tt,an 21



lnterné  poradové  č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

D) Majetkové  pomery verejné ho funkcionára, manž ela/manž elky a neplnoletých detí , ktoré

s ní m ž ijú  v domácnosti [ č l. 7 ods. 1 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Majetkove pomery: veľ ejné ho Í unkcionáĺ a manŽelď manŽelky {  neplnoleté hodieť at'a

Titul pred ľ teno f)Q| !| lNlK
Titul za

Pľ iezvisko zAToVlc
menom

menom

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

ulica Ľ UDA ZUBKA

obec BRATISLAVA

Š tát /  SR Č n iný

č ĺ slo 31

psČ  84101

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

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ sto lv Vlastnĺ cky podiel

Druh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ slo lv Vlastnĺ cky podiel

Dľ uh

Katastrálne

ú zemie

Č ĺ slo tv Vlastnĺ cky podiel :

V prĺ pade, Že nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy, priloŽte d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č í slovaní  strán.

celkový
poč et strán

I  ililI t illlililr ililI  lllt t ilillllllllllI  I  llllllll lllil llllllll
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lnterné  poradové  č ĺ slo verejneho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ s| uš ný oľ gán)

Majetkové  pomery: veľ ejné ho funkcionára {  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 osoBNE AUTO

l'Jŕ [H[ l1llij Ĺ  AUDI

Rok výroby motorové ho vozidla IQ ]  $ Vlastní cky podiel B.SM

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výľ oby motoľ ové ho vozidla Vlastnĺ 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 Vlastnĺ cky podiel

Druh

Továrenská znač ka

motorové ho vozidla

Rok výľ oby motorové ho vozidla

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

l nilt il ililI  llil llil llll llll lllil llil I  I  llil lll lil lil llil

celkový

poč et stránNRAB3.O 11 strana 1:6



I lnterné  poradove č ĺ slo verejneho

funkcionáľ a (vyplnĺ  prĺ sluš ný orgán)

Majetkove pomery: {  veľ ejné ho funkcionára manŽelalmanŽelky neplnoleté ho dieť ať a

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

Druh uČ ľ v V BANKAGH
Vlastnĺ ckypooier BSM

Dľ uh

,, ' Vlastnĺ cky podiel ;  :

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

Vlastnĺ cky podiel

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

Druh

Dátum

vzniku

Výš ka podielu

Výš ka podielu

Druh

Dátum

vzniku

V prĺ pade, ž e nepostač uie rozsah tejto prí lohy, prilož te d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č ĺ slovaní  strán'

I  I ililI il lllll llil ilI il llll llll lllill lllil I  I  llil lil llil il llil

celkový

poč et strán 2.tNRAB3.O 12 strana 17



lnierné  poľ adové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyp| nĺ  pľ ĺ sluš ný orgán)

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

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

Druh uČ ry V BANKAGH
Vlastnĺ ckypooiel BSM

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Dľ uh

Vlastní cky podiel

Druh

4. Existen ciazávä zhu [ č l. 7 ods. 4 pĺ sm. d) ú stavné ho zákona]

Druh

Dátum

vzniku
VýŠ ka podielu '

Druh

Dátum

vzniku
Výš ka podielu

V prí pade, Že nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy, priloŽte d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nost'zohl'adnite v č í slovaní  strán

r nlilil illr llil llil llll llll lllil llil l I  llil lil lllil lil llil

celkový
poč et stránNRAB3.O 12 strana , '1,$ 21



lnterné  poradové  č ĺ slo verejneho

funkcionára,(vyplnĺ .prĺ sluš ný orgán)

Majetkove 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 zákonal

Dľ uh uČ eľ  V BANKE

Druh

Druh

Vlastnĺ cky podiel

Druh

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

VýŠ ka podielu

Druh

Dátum

vzniku

Výš ka podielu

: :
Druh

Dátum

vzniku

V prĺ pade, ž e nepostač uje rozsah tejto prĺ lohy, priloŽte d'alš ĺ  rovnaký list. Tú to skutoč nosť  zohl'adnite v č ĺ slovaní  strán

I  I ililI il nill llil llil llll llll lllil llil l l llil lil lllil lil llil

celkový

poč et stránNRAB3.O 12 strana 1,9



lnteľ né  poradové  č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  prĺ sluš ný oľ gán)

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

5' UŽí vanie nehnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej pľ ávnickej osoby

[ č I . 7 ods. 4 pí sm. e) ú stavné ho zákona]

Druh

Katastrálne
Územie

Č ĺ sto tv

Rok zač atia

uŽĺ vania

SpÔsob

uŽĺ vania

6. Už ĺ vanie hnutel'nej veci vo vlastní ctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby

[ č l. 7 ods. 4 pí sm. f) ú stavné ho zákona]

Druh osoBNÝ, nuľ oMoBll (sLUŽoBNÝ AUToMoBlL)

ľ Jŕ [ [ [ x',ll'Jä  Š  xo on ocTAVlA

Rok výroby motorové no vozidla 2017

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

Popis

Dátum pľ ijatia

Popis

Dátum prijatia

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

zo celkový
poč et strán 2'1

rI ililil ilillilt ililt llil llll lllllllllllI I lllllil lill llllllll
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I I
lnterné ' poradove č ĺ slo verejné ho

funkcionára (vyplnĺ  pľ ĺ sluŠ ný orgán)

Prí lohy

,RoČ N É  zu:Č ľ oVANlE' PREDDAVKoV zR:, DAŇ 'zo2,o'

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

Dátun ft|  04 2 0 21

Vlastnoruč ný podpis

')
,it

ť ,q'U
(r(

Miesto BRATISLAVA

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

Dátum poŠ tovej

peč iatky '2'0 ''

Dátum prijatia

oznámenia 2 0

Verejný funkcionár priloŽil kópiu daň ové ho priznania

alebo potvrdenia o prĺ jme (č l.7 ods. 2 ú stavné ho'zákona)
áno nie

celkový
211

r ilililllllillffilllllll lilll] illlllI I  llllllll lill llllllil
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