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oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov verejného funkcionára
podl'a ústavného zákona č' 357/2004 Z. z' o ochrane veľejného
záujmu pľi výkone
funkcĺĺverejných Íunkcionáľov v znení neskoľšĺchpredpisov (d'alej len',,ústavnýzákon,')

zarok:

Pĺi ujatĺ sa výkonu
veľejnej funkcĺe

{

K

30'

apĺilu 2

a

20

! 0

19
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A) Základné údaje o veľejnom funkcionárovi

ľ:1ľľ'Mgr.
Priezvisko

M|KULAŠ

ĺĺeno

KRIPPEL

lliŕ* PhD.

Rodne čis

Adresa Írvalóho nobvtu
uĺica

čĺslo

obec

psČ

štál / sR

Čn

iný

tel.

e'marl

1

l
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lnleľné poradové čislo verejného
funkcionáĺa (vyplni pľĺslušnýorgán)

B) Vykonávaná Verejná funkcia
Verejná Íunkcia, zä ktorú sa oznámenie podáva
(čl 2 ods.

Dátum ujatia sa
výkonu veľejnej firnkcie

1 ústavnéhozákona)

Predpokladaný dátum skončenĺa

uikonu verejnej funkcie
{vyplnĺ prísluŠnýorgán)

a) prezident Slovenskej ľepubliky

2A

b) poslanec Národnej rady Slovenskej ľepubliky

20

c) člen vlády Slovenskej ľepubliky

20

d) vedúci úsÍednéhooĺgánu štátnej sprálry, ktorý nie je

*1

20

členom vĺády Slovenskej republĺky
Názov ústrednéhooľgánu štátnej správy

20

e) sudca Ustavného sÚdu Slovenskej republiky

{ predseda NajvyššĺehosÚdu Slovenskej ĺepublĺky

2O

podpredseda Najvyššĺehosúdu Sĺovenskej republiky

g) člen SÚdnej rady Slovenskej republiky

20

h) generáiny prokurátor Slovenskej republiky

20
2O

Špeciálny pľokurátor

20
20
20

i) verqný ochranca práv

komisár pre deti

komisáĺ pľe osoby so zdravotným postihnutĺm

j) predseda Najvyššieho kontrolného úľadu

20
20

Slovenskej republiky
podpredseda Najvyššieho konlĺolného úradu
Slovenskej republiky

20

k) Štátny taiomník

l) nácelník Generälneho štábu ozbrojených

republiky
-

20

sĺl Slovenskej

1 pokia|' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

l
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lnterné poradové čislo veľejného
funkcionáĺa (vyplnĺ prĺsluŠnýorgán)

B) VykonáVaná verejná funkcia (pokľačovaniez predchádzajúcej
Verejná Íunkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(čl. 2 ods. 1 ústavnéhozákona)

strany)

Dátuĺn ujatia sa
výkonu veľejnej ťunkcie

Predpokladaný dátuln skončenia
ql'konu verejnej funkcie
-1
(vyplni pľĺslušnýoĺgán)

m) riaditel' Slovenskej iníoľmačnejslužby

20

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska

20

0) staľosta obce

20

p) pľimátor mesta

20
2o
20

q) poslanec mestského zastupitelstva

poslanec zastupiteľstva mestskej časti
v Bratislave alebo v Košiciach

{ 06 12

2018

r) predseda vyššieho územného celku

20

t) ĺektoĺveľejnej vysoke1 školy

20

20
20

u) pľedseda Úradu na ochranu osobných Údajov

podpredseda Uradu na ochranu osobných Údajov

2A

v) generálny riaditel' Rozhlasu a televízĺe Slovenska

2A

Člen Rady Rozhlasu a ĺelevízieSlovenska

20
20

w) generálny riaditel' Sociálnej poistbvne

člen dozornej rady Sociálnej poistbvne

20
20

x) štatulárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
VŠeobecne,i zdravotnej poisťovne
člen dozornej ĺady Všeobecnej zdravotnej poist'ovne

20
20

y) generálny ľiaditel' Tlačovej agentúry Slovenskej

republiky
člen správnej rady Tlacovej agentúry Slovenskej
ĺepub|iky

-1 pokial'taký

l

dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

lllillil lllll llll lllll llll lill lillil lllil

l
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lnterné poľadové čislo verejného
Íunkcionáĺa (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná Íunkcia, za kiorú sa oznámenie podáva
(čl. 2 ods.

'1

Ústavného zákona)

Dátum ujatia sa
výkonu veĺejnej frrnkcie

Predpokladaný dátum skončenia
4ikonu verejnej funkcie
(vyplni príslušný orgán) -1

2'0

z) člen Rady pĺe vysielanie a retransmisiu

20

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a reĺľansmisiu

20

za) pľedseda Úradu pre reguláciu sietbvých odvefuĺ

podpredseda Úradu pre reguláciu sietblnich odvetvi

člen Regulaónej rady

zb) predseda Úradu pre reguláciu eleklronických
komunikáciĺ a poštových sluŽieb
podpredseda Únadu pre reguláciu elektľonických
komunikáciĺ a poŠtovýchsluŽieb

r

20
20
20

pÍedseda Dopľavného úradu

.

podpredseda Dopravného Úradu

zc) štatutärny oĺgán alebo člen Štalutárneho orgánu
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo
navrhuje alebo ustanovuje štál alebo právnická osoba
s0 stopercentnou majetkovou Účasťou štálu

20

člen kontľolného oľgánu alebo dozorného orgánu
pľávnickej osoby, ktoĺéhodo Íunkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopeĺcentnou majetkovou
úcasťouštátu

Názov právnickej osoby

20
20
20

zd) riaditeľ štiitneho podniku
člen dozornej rady Štátneho podniku, ktorého
do íunkcie ustanovuje šlál
likvidátor (v prÍpade likvidácie štátneho podniku)

Názov štátneho podniku

-1 pokial'taký

dátum vyplýva z osob|tného právneho predpisu

rlllillillllillililu ilil ilililtil ililtIIillltilililtilill
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lnteľné poradové Óislo veľejného
Íunkcionáĺa (vypInĺ prĺslušnýoľgán)

B) VykonáVaná Veľejná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná Íunkcia' za ktorú sa oznámenie podáva
(čl. 2 ods.

'1

Dátum ujatia sa
výkonu vere'inej ĺunkcie

ústavnéhozákona)

Predpokladaný dátum skončenia
vykonu verejnej funkcie
-1
(vyplnĺ prĺslušný orgán)

20
20

ze) 9enerálny riaditeľ Slovenského pozemkového Íondu
námestník generálneho riaditel'a Slovenského
pozemkového Íondu

2A

člen Rady Slovenského pozemkového íondu

20
20

zg) pľedseda správnej ľady Ustavu pamälĺ národa

člen správne,i rady Ustavu pamäti náĺoda

zh) geneĺálny riaditeľ Že|eznĺc Slovenskej republiky

2

zi) čien štatutárneho orgánu Expoľtno_importnej banky
Slovenskej republiky

20

zj) pĺedseda Uradu pĺe dohl'ad nad zdravotnou
starostliVosťou

20
20

člen dozornej ľady Uradu pľe dohľad nad zdravotnou
starostlivostbu

20

zk) predseda Rady pre rozpočtovúzodpovednosľ

2A

Člen Rady pre rozpočtovúzodpovednosl'

20

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republĺky

2'0

vicepľezident Policajného zboru Sĺovenskej republiky

20

zm) íiaditel' Vojenského spravodajstva
-

l

pokial' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu

i
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Interné poradové čislo verejneho
Íunkcionáĺa (vyplní príslušnýorgán)

B) Vykonávaná verejná

funkcia

(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

VerejnáÍunkcia, za ktoľú sa oznámenie podáva

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

(čl. 2 ods' 1 Ústavného zákona)

Predpokiadaný dáturn skončenia
4ikonu veľejnej f unkcie
(vyplnĺ prĺslušný orgán) *í

20
20

zn) vedúci Kanceĺárĺe pĺezidenta Slovenskej republiky

vedúci Kanceláĺie Náĺodnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kanceláĺie veĺejného ochĺancu práv

2A

vedúci Kance|árie Súdnej rady Sĺovenskej republiky

2A

vedúci Kanceláĺie Ústavného súdu Slovenskej ľepubliky

20
20

zo) geneĺálny tajomník sluŽobného úĺaduúslrednéhooľgánu
štátnej správy

Názov ústrednéhoorgánu štátnej spľávy

20

zp) verejný íunkcionáľ, ktorý nie je uvedený v pĺsrnenách a| aŽzo),
ak tak ustanovĺ zákon

Názov vergne1 funkcie

-ĺ pokial'takÝ

I

dátum vyplýva z osobitného právneho pľedpisu

llllilllilililililililt

il|ililil iltil
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lnterné poradové čĺsloverejného
iunkcionára (vyplnĺ príslušný orgán)

c)

Udaje oznámenia

V zmysle čl. 7 Ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

ustanovenia do veľejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnost'
označenúv Ústave Slovenskej ľepubliky atebo osobitnom zákoňe za nezlučiteľnú(čl. 5 ods. 2
a ods' 3 ústavného zákona). Záľoveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončllo alebo
skončĺ.(Vyplnit'len pri ujatĺsa výkonu verejnej funkcie.)

1. ku dňu

Právnická alebo fyzická osoba
Názov

$ídlo: ulica

čĺslo

obec

PsČ

sR

Šläti

Čn iný

Funkcia
SpÔsob qkončenia

výkonu

,

20

Bátum skončenia
ľýkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nez!učitel'nostivýkonu funkcie verejného
funkcionára s qýkonom iných funkciĺ, zamestnaní alebo činnostĺpodl'a čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného

zákona, kedže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'nés funkcĺou veĺejného funkcionára podl'a

Ustavy Slovenskej republiky a zákanov,

b) nepodnikám; to sa nevzt'ahuje na výkon povolania, ktoré mÔŽe vykonávať len Íyzická osoba za zákonom

ustanovených podmienok,

c) nie som štatutáľnym orgánom alebo členom štatutárneho oľgánu, členom rĺadiaceho, kontrolného aĺebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skej činnosti, okrem valného
zhromaŽdenĺa a členskej schÔdze.

SpÍňam {

pretoŽe ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie

áno

nl€
pretoŽe už nevykonävam verejnú funkciu

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v čislovanístrán.

lllllilll lllll llil lllll llll ĺillllllll lllil
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inĺernéporadové čislo veľejneho
funkcionáĺa (vyplnĺ prĺslušnýoľgán)

3.

vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomeľe alebo obdobnom präcovnom vzt'ahu,
alebo štátnozamestnaneckom Vzt'ahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

ZamesĺnávaÍel'

ľázov |.,|1iyerzita
Sidlo:ulica

obec

Komenskeho v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo námestie

čĺslo$

Bratislava
sR

štat /

PsČ 81000

Čn iný
áno {

Som dlhodobo uvoĺ'nený na výkon
veľejnej funkcie podl'a Zákonnika práce

4. vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú činnosť[čl. 5 ods. 2 a

čl' 7 ods.

nie

1 písm. b} ústavného zákona]

Podnikateľský subjekt
Názov

Sidlo: ulica

čĺslo

obec

PSC

sR

štát

Čn iný

Funkcia

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, pľiložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán

l
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lnternó poradové lĺslo veľqného
Íunkcionáľa (vyplni pľĺsluŠnýoĺgán)

3' vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomeľe alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
aIebo štátnozamestnaneckom vzt'ahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]
Zamestnávateľ

ľĺázov

||||[foŠxn& PARTNERS, s. R.

scio:.Jica

o.

18.6.2019 sKoNčENlE PP

ŠevčeNKoVA

Čislc

í8

PsČ 8510í
BRAT|SLAVA 5
štát / sR
Čn i.ý 1.1 .2019 _ 18.6.2019 (NEPLATENE
VoĽNo)
obec

Som dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej Íunkcie podľa Zákonnĺka práce

4' vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú činnost'[čl.5 ods. 2 a čl.7 ods.

{ áno

nie

í písm. b} ústavnéhozákona]

Podnikatel'ský subjekt
Názov

Sidlo: ulica

čisĺo

obac

šlát '

PsČ

Ý/ SR

Čn

iný

Funkcia

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy' priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán'

ĺ
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lnterné poľadové iislo verejného
funkcionára (vyplnĺ pľíslušnýorgán)

5.počasvýkonuVerejnejfunkciemámtietofunkcie[čl.5ods.3a4ačl.7ods.1písm.c}ústavnéhozákona]
a) v štátnom

orgáne

{

c) v orgáne právnickej osoby
vykonávajúcej podnikatel'skú činnost'

b) v orgáne Územnej samosprávy

Štátnyoľgán / spoločnost'/ právnická osoba

ľázov

ffi!$TsKÁ ČnsŤBRATISLAVA
Y

Sidlo:uiicaTRoJlcNE"
ooec

_

PoDUNAJSKÉ glsxuPlcE

NAME$T|E

{|

čĺsro

BRATISLAVA
*uo
sR

Štál /

d) v orgáne inej pravnickej osoby

,

Čn iný
ii-ľnllii;:,,ľ

06 12

'sČ 82í 06

2 o 18

PosLANEc MlEsTNEHo zAsTUPlTEĽsTVA
[,y!uľ'*oo oDMEN AzA RoK 2o1g V SUME 3116,5 EUR
Funkcia

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prljmy [č. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]
a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorú podávam toto oznámenĺe

(zdanitel'ný príjem v

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo

(zdanitel'ný prĺjem v €)

:

, činností,v ktoých vykonávanísom pokračoval
: aj po ujatí sa funkcie verejného íunkcionára

3116

f)

54764'

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavnéhozákona pľikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely

potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiaholv predchádzajúcom kalendáľnom roŕu.

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístľán'

l
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I

lnterné poradové Ďíslo veľejného
funkcionára (vyplnĺ prĺslušnýorgán)

5.počasvýkonuVerejnejfunkciemámtietofunkcie[čl'5ods.3a4ačl'7ods.1písm.c) ústavnéhozákona]
a) v štátnom

Štátny orgán

Názov

/

orgáne

c) v oĺgáne pĺávnickej osoby
vykonávajúcej podnikatel'skú činnosť

b) v orgáne územnej samosprávy

d) v orgáne inej pľávnickej osoby

spoločnosť/ právnická osoba

BffiTlsLAVsKÝ SAMoSPRAVNY KRAJ

sABlNoVsKA
obec BRATISLAVA 25

číslo{$

Sĺdlo:ulica

štál

PSČ 82005

Čn iný

sR

04 12

ľŕ-:ill''ĺ'-i,ľ

2 O 17

PoDPREDSEDA BsK, PosLANEc BsK
i.ľľ:ľ-ť'*uŽĺvnľĺlEMoT VozIDLA NA sLUŽoBNÉ A sUKRoM.
Funkcĺa

učely

PRĺJEM V RoKU 2019 42 247,2o
6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto prljmy [č' 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]
a) prĺmy z výkonu funkcie verejného funkcionára,
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdanitel'ný prljem v €)

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaníalebo
činností,v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

(zdanĺtel'ný prljem v €)

súlade s čt' 7 ods. 2 ústavnéhozákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný dokIad vydávaný na daňové účely
potvľdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku'

7. V

{

áno

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšírovnaký list. Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán

Ilillillt

ilil

ililililt illlilil llllll lllll I Illlll

llllllllll lll

NRAB3,O 09

strana

11

!!'Jj*'J,,u.

18

lnteľné poľadové čislo veľejného
Íunkcionára (vyplnĺ pĺĺsluŠnýoľgán)

D} Majetkové pomery verejného funkcionára, manŽela/manželky a neplnoletých detí' ktoré
s ním Ž!jú v domácnosti [čl.7 ods. 1 písm. e} ústavnéhozákonal
Majetkové

pomery:

{

lLlľľ'Mgr.
Priezvisko

manŽelaĺnanŽelky

verejného Íunkcionára

ueno

neplnoletého dieťaťa

Miku|áš

lľ# PhD'

Kfippel

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manŽelku alebo neplnoleté diel'a}
čislo

ulica

PsČ

obec

sR

š1át

1.

Čn iný

Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods' 4 písm' a) Ústavného zákona]

Druh
Katastrálne
územie

Čĺstolv

IŤTtr

Vĺastnícky podĺel

ľ1ŤiÉ'-tr

Druh
Katastrálne
územie

Čĺstolv

Vlastnĺcky podiel

Druh
Katastrálne
územie

Čĺslolv

Vlastnĺcky podiel

V prĺpade' Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy' priloŽte d'alšíľovnaký list' TÚto skutočnost'zohl'adnite v čĺslovanĺstľán.

I

|ililil l]il ilil ililr illl lill

illilr

ililr

rI

lllll lll lllll llll llll

NRAB3,O

1O

$tÍana

12

iiľ.t..* 18

lnteľné poradové Óĺslo verejného
Íunkcionáĺa (vyplni príslušný oľgán)

D)' Majetkové pomery verejného funkcionáľa, manŽelaimanŽelky

a neplnoletých detí' ktoré

s ním žijúv domácnosti [čt.7 ods. 1 písm. e) ústavnéhozákona]

Majetkové pomery:

verejného

funkcionáľa {

Tilul pľed
men0m

manŽelalmanŽelky

neplnolétéh0dieťat'a

Meno
Titul za

Priezvisko

menom

Adresa tľvaláho nohvŕll lihl llr ida o manŽela/manželku alebo neplnoleté dieťa)
clsl0

uĺica

obec

PsČ

\

štál / sR

1.

Čn

I

iný

\ĺlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm' a) ústavnéhozákona]

Druh
Katastľálne
územie
Vla$tnĺcky podiel

Čĺsntv

Dľuh
Katastrálne
Územie

Čĺsnlv

Vlastnicky podiel

Druh
Katastrálne

územie
Čĺstoiv

Vlastnicky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priloŽte d'alšírovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanĺstrán.
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l

In1erné poľadovéčislo vere'iného
Íunkcionáĺa (vyplni prĺslušnýorgán)

Majetkové

2.

pomery: {

veľejnéhoÍunkclonára

neplnoletého diet'at'a

manŽeIa/manŽelky

Vlastnĺctvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods' 4 pism' b) ústavného zákona]

Druh

Bytové zariadenie

Továĺenská značka
motoĺového vozidla

Vlastnickypodiel

Rok výroby motorového vozidla

1ĺ2

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Vlastnicky podiel

Rok výroby motorgvého vozidla

Dĺuh
Továĺenská značka
mohľového vozidla
vlastnicky podiel

Rok výroby motorového vozidla

Druh
Továrenská značka
motoľového vozidla

Vlasinĺcky podiel

Rok výľoby motoľového vozidla

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Vlastnícky podieĺ

Rok výľoby motorového vozidla

v čĺslovanĺstľán'
V prĺpade, Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priložte d'alšĺľovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite
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lnlerné poradové Óĺslo verejného
Íunkcionáľa (vyplni prĺslušnýorgán)

lúajetkové pomery:

verejného

2. Vlastníctvo hnutel'nej

Dĺuh BYToVE

funkcionára

/

manŽela/manŽelky

neplnoleĺého dĺelafa

veci [čl' 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

ZARIADEN|E

Továĺenská znaČka
ľnotoĺovéhovozidla

Vlasiníckypodiel

Rok výroby motorového vozidla

112

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Vlastnicky podiel

Rok výroby motorového vozĺdia

0ruh
Továrenská značka
motorového vozidla
Vlastnĺcky podiel

Rok výroby motorového vozidla

Druh
Továrenská značka
motoľového vozidla
Vlästnĺcky podiel

Rok výroby motorového vozidla

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Vlastnĺcky podiel

Rok výľoby motorového vozidla

V prĺpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšĺrovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanístrán.
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I

lnterné poradové čislo verejného
funkcionáĺa (vyplnĺ prĺslušnýoľgán)

Majetkové

3.

pomery: {

verejného Íunkcionára

manŽelalmanŽelky

neplnoletého diet'at'a

Vlastníctvo majetkového práva atebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods.4 písm. c) ústavného zákona]

Druh

Vlastnĺcky poĺĺiel

Druh

Vlastnĺcky podĺe|

Druh
Vlastnĺcky podiel

Druh
Vlastnĺcky podiel

4' Existencia záväzku [čl. 7 ods.4 písm. d} ústavného zákona]
Dĺuh
Dátum
vzniku

Výška podielu

Druh
Dálum
vzniku

VýŠkapodielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alšíľovnaký list. TÚto skutočnost'zohl'adnite v čĺslovanĺstrán
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lnterné poľadové Óislo veľejného
funkcionáĺa (vyplnĺ pľĺslušnýorgán)

Majetkové

pomery: {

verejného Íunkcionára

neplnolelého dieťaťa

manŽelalmanŽelky

5. Užívanienehnutel'nej veci Vo vlastnĺctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl' 7 ods.4 písm' e} ústavnéhozákona]
Druh

Katastĺáine
úzenlie
Čĺstolv
SpÔsob
uživania

Rok začatia
uŽĺvania

6. Užívaniehnutel'nej vecivo vlastnĺctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavnéhozákona]

Druh
Továĺgnská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákonaJ
Popis

uŽĺvaľlEMoToR. VoZIDLA NA sluŽoB. A sUKRoMNÉ uČely

Dáturĺ prijatia

01 11 2019

Popis
Dátum prijatia

V prĺpade, Že nepostačuje rozsah tejto prĺlohy, priložte d'alšÍrovnaký list' Túto skutočnost'zohl'adnite v číslovanĺstľán'

l

llllllll lllll llll lllll llll

llll llllll

lllll

ll

lllll lll lllll

lľl iill

NRAB3.O

.I3

$tÍana

17

i3'ľ.1t.'. 18

I

lnterné poradoVé iislo verejného
Íunkcionáĺa (vyplnĺ prĺslušnýoľgán)

Pľílohy

/
ZA aov 2CI4 g
3hĺíoV(. P PlZNhNlĹ
PD'ĺvRDEĺvlE O poEĺ"ýt' D AŇ. ?RtzýAýtA

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum

Miesto

bLn

Vlastnoľučny podpis

$'| 03

2 a 20

r t ľ L A VA

Podpis a odtlačok pečiatky prĺslušnéhoorgánu

Záznamy príslušnéhooĺgánu

%ĺruQ; 3/ (

Dátum poštovej
pečiaiky

20

Dátum prtjatia
oznámenia

2A

i) ftAr

13ľafis

Tľrjĺčné
ná,

Verejný funkcionáľ pĺiloŽil kópiu daňového pĺiznania
alebo potvĺdenia o pľĺjme{čl. 7 ods. 2 ústavnéhozákona)
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