
Fomnulár vypfňajte citatefrie paličkovým písmom, tmavomodrým alebo äemym prepisovacim perom podfa vzoru. Text nesmle presahovať predtlacený
rámik.
?AÁÄBCČDĎEÉÉFGHIÍ.]KLI:ĽMNŇOÓÔÓP
píšte

P^QRRŔSŠTŤUÚÚÚVWXYÝZŽ0123456789
zľava.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, éinností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podra ústavného zákona č. 357/2004 2. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

fúnkcií verejných funkcionárov v zneni neskorších predpisov (ďalej len "ústavný zákon"

zarok: 2 O M

tntemé poradové čfslo verejnéhoÄ nu v/K30.aPrl]u 20'L'L. funkcionára (vyplnf príslušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Trtul pred

\ N G Meno Y ^-T-/<menom

r Tttul za
Priezvisko k.O'ífO^OV^ 4< COVô^< menom

Rodné Číslo

Adresa trvalého pobytu

ulica Člslo

obec ? O=P ^o^ PSČ Q^i, SL ^
štát t/ SR ČR > ,ŕ,

iny

tel.

e-mail

celkovýs'rana o ^ p" ^ssNRAB3.0 01



Intemé poradové Čfsto verejróho
fúnkdonána (vypŕni prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcfa

Verejná funktía, za ktorä sa oznámenie podáva Dátumujatiasa Predpokfadaný dátum skonfenia
( 1.2ods. 1 ústavnéhozákona) výkonuver^neJŤunkde výkonuverejnejfunkcfe

(^plníprish^oigán)*1

a) prezklent Slovenske) reputíiky 20

b) poslanec Národnej rady Siovenskej republiky 20

c) äen vtádySlovenstej republiky 20

d) vedúcj ósbredného orgánu štátnej sprävy, ktoiý nie je 20äerom vtády Slovenekej repubtíky

Názov ústredného orgänu štátnej spfävy

f

e) sudca Ustavného súdu Slovenskej republiky 20

O predseda Nap/ysšieho síidu Stovenskej republiky 20

podpredseda NajvyšSjeho súdu Stovenskq' repuUiky 2 O

g) ôten Súdnej rady Slovenskej repubiiky 20

h) generólny prokurätor Stovenskej reputíiky 20

Špedálny prokurátor 20

i) verejný ochranca prav 20

komisár pre deti 20

komisáŕ pre osoby so zdravutným postíhnutím 20

j) predseda Najvyšfieho kontrolného úradu 20Stovenskq repubfiky

podpredseda Najvyssieho kontrotného úradu 20Slovenskej repuUitcy

k)étátnytajomník 20

I) náčelnik Generálneho ätábu ozbrojených sfl Slovenskej 2 Orepubliky

* ^ pokiaf taký dátum vyplyva z osobítného právneho predpisu

miiimnMiiiBiiinBMi celkovýkin * ni n nn * /^o ?- c<-
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Intemé poradavé cfsto verejného
ftmkaonára (vyp)nl prfslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokracovanŕe z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorä sa oznámenie podáva Dátum ujatía sa Predpokfadaný dátum skonCenía
(ď. 2 ods. 1 ústavného zákona} výkonu verejn&j Ťunkcie výkonu verqne^ funkrie

(vypJrtípnslušnýorgán)*1

m) naditeí Stovenskqiníormaŕnejstužby 20

n) éten Bankovej rady Národnfij banky Slovenska 20

J o) starosta obce /í o ^  . 2. O ^ <S ,10: 2, 2012,

p) prímátor mesta 20

q) poslanec mestského zastu^feTstva 20

poslanec zastupitersha mestskej Časti
vBratistaveslebovKoéJCtach 20

r) predseda vySSitíu Ďzemného celttu 20

s) posdanec zastupfteľstva vyéšteho úzanného celku 20

t) rektor verejn^ vysokej škoty 20

,*

u) predseda Oradu na oduanu osobných údajov 20
<

podpredseda Uradu na ochranu osobných udajov 20

v) generálny naďrteT Rozhlasu a tdevtzäe Slovenska 20

člen Rady Rozhtesu a tefevtzie Slovenska 20

w) generälny riaďtef Sodálnej poistovne 20

člen dozo/nej rady Sodáfnej poisfovne 20

x) Statutámy orgán alebo äen štatutámeho orgánu 20VSeobecnq zdravotnej pcusťovne

äen dozomej rady Véeobecnej zdravotnej poisťovne 20

y) generálny riaditeT Ttecoiv^ agentúry Slovenskq 20republiky

fifen sprävnej rady Tlačovej agentury Slovenskej 2 Orepubliky

*1 pokiaf taký dátum vyptýva z osobitného prävneho predpisu
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Ifrtemé poradové čfslo verejného
ftmkdonára (yyplnf prfstušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokracovanie z predchádzajúcej sfrany)
Vbfqná funkda, za ktorti sa oznámenie podáva Dátumujatiasa Predpoldadanýdätum skoncenía(ď. 2 ods. 1 ústavného zákona) výtonuv&retn^ftjnkcie výkonuvereínej'funkde

(vypfníprfslusnýorgán)*1

z) äen Rady pre vysiefanie a retransmisiu 20

riaďtef Kancelárie Rady pre vysielanre a retransmfeiu 20

za) predseda Úradu pre regulácŕu sieťových odvetví 20

podpredseďa Úradu pre regutádu sierových odvetvf 20

äenRegulačnejrady 20
s

zb) predseda Úradu prereguláau tíeklronických
komunikátíf a poštových sfužieb 20
podpredseda Úradu pre reguládu elektronických
komunBtádíapoStDVýchslužieb 20

predseda Dopravného úradu 20

podpredseda Dopravného úradu 20

zc^ S??^:??Í.alÍO-č?tJitatl?ámeh.° "8á.nu
prámídrej osoby a äen riadiaceho ofgánu prävnickej 2 O
osoby,ktoréhodofi kaepriamoatebonepriamo
nanhuje alebo ustanovuje štát alebo prävnická osoba
so stopercentnou maj'etkovou účasfoú itátu

ďen kontrolného orgánu alebo dozomého orgánu
právnickej osoby, ktorého do funkde priamo atebo 2 O
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
próvnicka osoba so stopercentnou majetkovou
účasťouštátu

Názov prävnickej osoby

zd) riadrtefštátneho podniku 20
äer> dozomej rady štátneho podniltu, ktoróho
do fúnkde ustanovuje štát 20

likvidátor (v pn'pade likvidácie štátneho podniku) 20

Názov štátneho podniku

ŕ1 pokiaTtakýdátumvyplývazosobitnéhofffávnehopedpisu

imminmnmimiimHimi celkovýMDADQ nnj<
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Intemé pofadové čfsto verejného
ŕunkdonára (vypfnf priďuSný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokraôovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funltda, za ktorú sa oznámenie podáva Dátumiflatiasa Predpotíadaný dátum skonéenia
(ä. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonuvefejnejfunkcie výtonuver^nejftmkcfe

(vypNprísJLišnyorgárr1

ze) generálny riaditeT Stovensfcého pozemkového fbndu 20
nämestnlk generálneho riaďteTa Slovenského
pozemkovéhofbndu 20

čten Rady Stóvenského pozemkového fondu 2 O

zf) preziderrt Rnančného riadftefetva Slovenskej repubtiky 20

zg) predseda sprévneg rady Ústavu pamätí národa 20

äen sprävnej rady Ústavu pamäti národa 20

zh) generálny riadrtef Žeteznfc Slovenskej reputítky 20

zi)äen Štatutámehoorgánu ExportnMmportnej banky
Stovenskefrepubliky 2 O

q) predseda Úradu pre dohfad nad zdravotnou
starostiivosfou 20
äen dozomej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou
stanostíívosfou 20

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 O

äen Rady pre rozpoäavú zodpovednosť 2 O

2l) prezident Polfcajného zboru Stovenskq repubfiky 2 O

viceprezident Polteajného zboiu Stovenskej repuMiky 2 O

zm) riadfteT Vojenského spravodajstva 20

*f pokiaf taký dátum vyplýro z osobitného právneho predpi&u

immnmu. innintnnmnnmnna y ^- celkový /^^nn*nt nc .'-



Intemé poradoró cfsfo verej'ného
funkdmára (vyplní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktoró sa oznámenie podáva Dátum ujatia ss PredpoMadaný dátum skončenia
(fl. 2 ods. 1 ústavného zäkona) výkonu verejnej funkcie ťýkonu ver^nq ftinkde

(vnánfprislušnýfflgán)*1

zn) vedúd Kancelárie prezidenta Stovenskeg republŕky 20

vedúd Kancelárie Národnej rady Stovenskej repuUiky 20

vedúd Kancelárie VCTqného ochrancu práv 20

vedúci Kancelárie Sudnej rady SIovenskq reputíiky 2 O

*

vedúd Kancelárie Ústavného súttu Stovenskej republiky 2 O

zo) generólny tajomnlk stužotmého úradu ústredného orgánu 2 Oätátnqsprävy

Názov ústre*iého orgánu Státnq správy

zp) verepiý ftmkdonár, ktofý nie je uvedený v písmenách a) až 20), 20
aktokuslanovfzákon

Názov verejnej funkcie

*1 pokiaf taký liátum vyplýva 2 osobitného prävneho predpisu

i MBlli . cefkový /?{OQ chin < ni n nc
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tntemé poradové Čislo verej'ného
funkdonára (vyplnf prfslušný orgán)

C) Údaje oznámenia
Vzmysle čl. 7 ústavného zákona svojím podpísom osvedčujem. že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej ftinkcie som vykonáyal nasledujúcu funkcfu, poyolanie alebo élnnosť
označenú v Ústave Slovenskej republiky alebo osobftnom zákone za neztuČiteFnú (61. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skonéf. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Próvnícká alebo fyzická osoba

Názov

S(ďo: uBca tíslo

obec PSČ

Stát SR ČR m?
,ir.

Funkda

Sp&sobstenÉerua
výkonu

Dátum skonéenja
2 Ovýkonu

2. ku dňu podania tohto oznámenia splňam podmienky nezlučíternosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcfí, zamestnaní alebo Ôinností podfa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú neztuäteFné s funkciou verejného funkcionára podFa
<

Ustavy Slovenskej republiky a zákonov.

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania. ktoré môže vykonávaf len fýzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som Štatutámym orgánom alebo členom Štatutámeho orgánu, ďenom riadiaceho, kontrotného alebo
dozomého orgánu prävnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateFskeJ ännosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze.

pretoze eSte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verqnq funka'e
Splňam ano

r

nie

pretaže už nevykonávam verqnú hinkcftj

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, prilozte tfalší rovnaký list Túto skutocnosť zohfadnite v číslovaní strán.
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Intemé poradové čfsto verepého
funkdonára (vypfní pristušný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
alebo Štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

ZamestnávateF

Ná2ov

Sídto;tdtca éísfo

obec P8Č

Stát SR ČR iny
9_<

Som dlhodobo uvofhený na výton áno nte
v&rqne) funkde podfa Zákonnlka próce

4. vykonávam nasledujúcu podnikatefskú éinnosť (él. 5 ods. 2 a 61. 7 ods. 1 ptem. b) ústavného zákona]

Podnlkatetekýsuyekt

Nézov

Sfdto;ulícg cisto

obec PSČ

stót SR ČR my
r

Funkda

V pripade, že nepostacuje rozsah tejto pritohy, priložte ďalšf rovnaký list. Túto skutoénosť zohfadnlte v fiíslovaní stran.
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Intemé poradové číslo verejného
funkcionára (vyplnf príslušný orgán)

5. poéas výkonu verejnej funkcle mám tieto funkcie [él. 5 ods. 3 a4a él. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

c) v orgáne prävnickej osoby
a) v štátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprávy l/ d) v orgáne inej prävnickej osobyvykonávajúcej podnikateľskú činnosť

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

Näzov ^ ^ Te- Kf^^^ SC^^f 0~L &.r.o.

/
Sídlo:ulica O C 5'Ä V 6 K.< 3éislo

obec T o T ^oc psč Qh V2.Í7
štát l/ SR ČR iny

ŕ,

Dátum ujatia sa 4 <S 40 2 CM Ivýkonu funkde

SŤOI^OON\/<Funkcia

Funkiné alebo
iné požitky

6, v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [6. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkdonára, (zdaniternýpríjemv ) ^o í'2^ ^ 22.
za ktoró podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo (zdaniteFný prfjem v  ) o
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

7. V súlade s él. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
i/ ano

r

priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové úéely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V pripade, ie nepostaéuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalšf rovnaký list. Túto skutoénosťzohľadnite v čfslovanf strán.

celltový-&ä pT^cNRAB3.0 09



Intemé poradové číslo verejného
fúnkcíonára (vyplnf príslušný orgán)

5. poôas výkonu verejnej funkcle mám tieto funkcie [él. 5 ods. 3 a 4 a él. 7 ods. 1 pfsm. c) ústavného zákona]

c) v orgáne prävnickej osoby
a) v ätátnom orgáne b) v orgáne územnej samosprävy i/ d) v orgáne inej prävnickej osoby

vykonávajócej podnikatersku cinnosť

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba
ŕ

Názov Hf ^ ÔT-^A ÄL^M/C &t-a? M^ 1^0 ^O^ O^ l  ~ 0-2..

Sídlo:ulica^ ^T> I UQ V á M-f? ^ ct /f / ^ 5-^čísto

^ r
obec v i š"ki 4 H^^^-ev psč 0</ V 2. J-

štát \/ SR ČR iny
ŕ

Dátum ujatia sa 46 O ^ 2 O á-ovýRonufúnkcie

Funkcia t  . ^~fb s E^T^ ^

Funkčné alebo
iné požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniteľný príjem v  ) SO 5-2. -b i 2-Z-
za ktoró podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo (zdaniteftiý príjem v  ) o
Činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

7. V súlade s 01. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového V/ 1

priznania k daní z príjmov fýzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové úéely äno

potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prípade, že nepostaéuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.

celkový
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Interné poradové Číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [él. 5 ods. 3a4 a él. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

.^ono^e bl.organeuzennejsamop^ / ÄÄÄu.a d) v orgáne inej prävnickej osobyvykonávajúcej p&dnikateľskú činnosf

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

Názov ^ ^ u ^ ^ ^ O b C^-C T OT $-0 C S. ^ 0. ^ ^ f*
ŕ

Sidlo: ulica O L^^V   kL< ^císlo

'Ť OT ^ o o PSČ O ^ t< 2. ^obec

stát \f SR ČR iny
f>

Dátum ujatia sa o^- /[ O 2 OíLovýkonu funkcie

Funkcia \^0 u ^T^*-
Funkčné alebo
iné požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [é. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

a) prfjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniterný príjem v ) SO 5'^.St 2.2.
za ktorú podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo (zdanitefný príjem v  ) o
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

7. V súlade čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely >/ áno

potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prfpade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďaléí rovnaký list. Túto skutoénosť zohradnite v éíslovaní strán.

/I ^ celkový ^ ^NRAB3.0 09 strana
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IntemépOTadové éisto verejného
funkaonára (vypinf prfshiíný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkdonára. manžela/maníelky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žljú v domácnosti [él. 7 ods. 1 písm. e) óstavného zákona]

Majetkové pomery: l/ verajnéhofuntuáonéra manSria/manželky neptnctetéhodieTafa

Wvwí
JOG Meno \ N/ ^T^menom

/ / Trtulza
P^atókD KOMOR.O^Á; <HICO^Ô<A' menom

A<hwa (rvd^ pob^u (U> ak hte o maiiitolaftnenfetku atebo nBpb>títet6 ďeťa)

uBca ästo

P o T q^o Í psč 04 S ^ ^otoc

ttát \/ SR 6R fíí
#,

1. VlastnÍctvo nehnuteFneJ veci [ôl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Dryh Z^&T rLOQ^-A'^K-HU ^-D-^, 'R. 0-b. '3>0^
Kal&strálnes""ro?poc

čfetotV A 2. 5- 8 Vtasbiickypodiei ^ ,; ^

ťDruh t>0^Z^ST.. TLCGÍ\-A} Z.^-h^A^^ ^ ^ŕO^.
Kstssbatne l>

t OT ^. O Cúzcmie

teioLv ^ G ^ Vtasbiickypoďel A \ 2.

/ / /
Dntfi T^V^L^ T^ÄV^T^ to^^ä-í
Kataslrálne
územie t o"t ^. oE
<*

ČfstoLV /[ ^Q^ Vlastnicttypodiet ^ Q ) ^í^ Q

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalél rovnaký list, Túto skutočnosť zohFadnite v éíslovanf strán.
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L.._,
tatemé paiadovó ďsto venejného
ftmktíonára (vyptaf prfstu&rŕ orgdn)

D) Majetkoyé pomery verejnéhofunkctonára, manäSela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
8 nim žijú v domácnosti [él. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zátona]

I/Mafetkovépomery: verajnébohmkdonira uränUnan&Bv uptnotetéhodttfaffl11

THutpred
menom \ k) G. "eno \ V ^rA

/ /

Priezvisko ICO-HO^OV^' 'HtCOVS^^ Trtufza
menom

AdraM trvaUho pobylu (ba A Ue o inanŕBlahnari  ahbo nepbiqtol* <Buh)
ufica 6tsto

*> ^ o^<^o PSČ o < 5.*,
tttt J SR ČR '^

1. Vlastníctvo nehnuteFnej veci (ôl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákong]

/\Druh 0'^M <{ ^ofc>A,
KataatFátae ^ O ^<Cí~00uzerte

ĎldoLV 4 ?) G ? VtashfdypodiBl ^ / <Q

/

Druh OÍLkU/ ^^t>^
Kaíastírine fo^^O'C
územie

ČfstoLV \ % G^ Vlatínfdtypodiel ^2 / ^ §^

Ol^hJ^ ^6^/sDnih

to^átae F'O'PR.OC:územie

ĎísloLV '2. q A & li MoVlastníckypodiel

V prípade, že nepostaéuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohFadnite v číslovaní strán.

iÉmimfliEHimmimiffl A fffilknuv\z IC'>



..I

tntemé pofaitoró Éfete vnqflétio
funkuonáraívypinfprfsfuinýof^

D) Majetkové pomeiy verejného funkctonára, manželaftnan&lky a neplnotetých detí, kto
s n(m žfjlí v donrócností (čl. 7 ods. I ptem: e) ústavného zétonal

/

MaffltíCTépomefy: ^ nnliÉhofanfctíonén mBróelaAnaräB&y ncphotstébodfefafe

Ttiuipred \UG,manom "e"o lV ľT?N
/*

PrfBnmtto K OY-t 0(RO\/ ^< ^ 'iCoV ,5< / litíza
fneoom

Ad^tiva^p(^(teAid>owianMrtwtí^ahbofle|W8lÉ<^
tíica äato

ObBC T P<^0^ PSČ O ^ ^-h

ítát J ČRSR <ŕ

1. Vlastnfctvo nehnuteFnej vecl [01. 7 o<ls. 4 pfem. a) ústavnóho zákona]

/ /"

T<R,\/^C4 T^/C\^JA~T^ 'ľ>CRA^>~íDruh

!STta< vi TO^toamfe

/ČfetoLV Í?& S~5>  8toftAypixfie> ^

<>

< ŕfDruh T-^V^L-S T" ^\ ^ ^-r^ TŤOR./<^

WMM MCT>^CVúzcmie

ftslotV Z-bS^ ä)8Vlastnfcky podíei
^

^

/ í <rDruh T' ^VA V-; ^ R/\/ H ^-r^ rp-o<RA STT

Sami M^-b^/územíe

CfstoLV ISbA Vlastníclíypodŕei L>S!9G<n^-^

V,/

^

V pripade. ze nepostacuje rozsah tejto prítohy, pritožte ďalší rovnaký list. Túto skutoénosť z0hfadnitR v äs*ovanf attán ľ

mmmm ^ ťftlknvv 2.C



tnteméporadOTéďstoverejného
fontaäonára fvyptnl prfshiíný t>gán)

I Majetkovépomeíy; ^ verBJnéhofúnkcionára manžefa/maníelky neptroJetého dieťaťa

2. Vlastníctvo hnuternej vecÍ [01. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákonaj
ŕ

O & O<E)U^ ^ O'TO!^OV ŕ V -OZ i ^LODruh

Továrenskáznačka
motorovéhovozkSa

RokvýrobymotofovéhoTOzkte Vteshlckypoďiel 52? ô ^)

Druh

Tovérentkéznaŕka
motoiwét>vDtídla

Rok výroby motomi^ho vazKBa VtoBtotíEypoďel

Oruh

TovárcRstEé znaeka
mo(owébovozxfia

Rok vyroby motorového variďa
Vlaslrtlcttypodid

Druh

To'véfensltá znaära
motorového vozidta

Rok výroby motoroyého TOziďa
Viastníckypodiei

Druh

Tavórenskáaiačka
motorovéhovozidla

Rok výroby motorového voziďa
VlasNckypodiel

V pripade, Že nepostaéuje rozsah tejto prílohy, priložte tfalSf rovnaký list. Túto skutočnosť zohFadníte v čfslovanf strán.

inniBnmnunmntóriBuntnBinmnni celkoivý.^k*n*r>'> n -n lcÁ. ->*^
^ŕ



tnteméporadovéôístovereijného
funkdonára (vyp)ni pn'sluSný orgán)

Majetkovépomery: {/ veTqnéhofúnkdonára maníeta/manžeUcy neplnoletého diefafa

3, Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [äl. 7 ods. 4 písm c) ústavného zákonaj
/

Dfuh O <bC^orh^ S T Ott> c-i- v &TSO LOC^O &T-

Vtastnrckypodiel 1 O O %

Druh

Vtetínfckypodŕel

Druh

Vlastrrfokypodŕd

Druh

Vlastnŕckypodel

4. Existencja záväzku [61. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]

Dnih

Dátum
vznftu VýSka podietu

Druh

Dátum
vzniku VýSka p&dielu

V prfpade, že nepostacuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký IJst. Túto skutočnosť zohFadnite v éislovaní strón.

uuimmItft M. ninniBiimi M celkový1C n,GMn *rť> n < i *



brteméporadovéästoverqného
funkdonára (vypiní príslušný órgán)

^Majetkovépomery: \/ vefqnéhoftinkdonáfa manželaAnanžeIky neplnoletéhodiefafa

5" tläíw^."?^^)e{i^n^h'olStkní^]e inei tyz":kej osoby alebo inej Pravnickei "soby
Druh

Katartďne
A *

U2CTW

ČistoLV

Rokzačatía Spôeob
užfvaróa uďvanta

6 ^ív^sh^^ie^Ss^n^^^wi fýzicl i osoby alebo inej PróvnickeJ osoby
Druh

Továren$ká znacka
motofDvého voziďa

Rok výroby motorového vosäďa

7. Prijaté dary alebo iné výhody [éľ 7 od&. I písm. f) ústavného zákona]

Popís

Dátum pnjatía

Popis

Dátum pnjaSa

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte tfalsí rovnaký list. Túto skutoénosť zohFadnite v číslovaní strán.

IIUtUmiiUllimtmil ^ celkový 2Gtin*ni n lll



ľ*

tntemft ponadaré Bfsto VBflE^tín.-.J

tuntatonára (vypfnf prishiinŕ orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s nfm žijú v domácnosti [ÔL 7 ods. 1 písm. e) ústavného žákona]

Maíetkovépomsry: v mejnóboftnkckxtéra V nan)SBta*naräeBy nBpbotetéhoArfefa

Ttípred Meno
menom

Trtulza
Priezvísto

menom

A*w tndého pol^ (Bw A U> o madSBlrfmairiku ririio neplnoMó dtafa)

ufica ästo

otoec PSČ

tttt SR ČR n^

1. Vlastnfctvo nehnutefnej veci [61. 7 ods. 4 písrn. a) ústavného zákona]

Druh

Katastrólne
toemfe

ČfatoLV \tesMchypoďc)

fť

Dntft

Katsstrátne
úzam'e

čfetoLV Vlasbticky podie)

Druh

Kalastralne
územfe

ČísloLV Wastníchypodŕel

V pripade, íe nepostaéuje rozsah tejto prflohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohfadnite v éislovaní stran.

mfíMUEÍfflg nmmitn ftiUmwfii ÍQ^^



InteméporadovéčtetovOTpého
ftmktíonáTa (vyplnfprífďušný ugán)

D) MÄ^.POme7-ve'3"éhofúnlccionára- ""."žeIaAnaróelky a r.eplnotetých detí, Uort
snímžltúv domácnosti [él. 7 ods. 1 pfem. e)ústavnéhozákonai

Uafrfkovépomery: l/ mejnéhofunkcfandra t/ manždaAnaróirfty nephotdéhoďefafa

THulpred
MenomenoiB

Rrtezrota) Ttfadza
menom

Adnaa tmrtého puhytu pba A MB o mmUhmnfafliu ahbo n^hflbtf (Btfa)
ufica

čfeto

obec
PSČ

äát SR ČR ^

1. Vlastníctvo nehnuternej veci [Čl. 7 ods. 4 písm. a) ústsvného zókona]

Druh

Katasbďne
územie

ČírioLV VtastnftAypodid

v

Druh

Katsstrótne
územte

ČfatoLV
VlastnkAypodiri

Drub

Katastróhe
územ'e

čfsloLV
Vlastnícky podie)

V prípade, že nepostaéuje rozsah tejto prílohy, priloíte tfatší rovnaký list. Túto skutoénosť zohFadnite v číslovani strán.
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tnlemépomdoMéästoviNBpého
ftiAdonána(whfprfakán?<gin>

D) Majetkovó pomeiy verejného ftinkclonára, manžela/maníelky a neplnoletých detí, ktoró
s ním Žljú v domácnostt (él. 7 ads. 1 pfem. e) úrtavnóho zákona]

Ue^S<Méfn>wy. Wt<rtéňotoki*rtra Y/nmftUhiaMy naptaoUéhoďeftía

TItípnd Menomenom

TÍU>PrfBDtíu
munm

JUlmu ini^ |tf^ (^dk Ito o Brt^NdMky rtibo nipajiúlBII ^ft)

Kca ätío

ob<c PSČ

BK SR CR w

1. Vlafftnfctvo nehrnrternej vect [tí. 7 ods. 4 pforo. a) ústavného žékona]

Dmh

WHtWM
tonfe

ČtdolV VtestóckypodB)
*

Druh

KatutUK
úzcoite

ČtetolV Masbifctypdďd

Dmh

fótestífae
*

úxento

CtíoLV VlasmfckypodSsl

V pripade, Že nŕposta&uje rozsati tejto prílohy, priloíto tfalil rovnaisý ífefc Tyto skutoinosť >>hľadnito v éistovaní strén.

cefltmýNRAB3.0 10 ťtema ^-o po6atsbýn 2C .
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h>Bméporadov*Čfatowf^iého
fanl(ctmtafr>iBifpiUuanŕ<>tfa)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manäelky a nepinotetých detí, ktoré
. nftn Í(ú v domácnoctí {ä. 7 od>. 1 pfem. e) úirtavného zákona]

Mflŕrifmépomery: mnJnáto fcrtjdonáňi mnhUbNtíHy V/ MftoaWhoWsS6

.nupmd Nemmennm

TiUaPriczvfato
www

^lmrtbv^j>ob^^ákl*Bm<ň<riitetaMntdi!toni(ftirti(t<Bir^

uflpa ä*>

obfc PSC

uu SR CR hý

1. Vlatínfctvo nehmrternej vecl {ä. T od>. 4 pfem. a) Ďstavného zékona]

DnA

teturths
äanfe

ĎdtoLV Vtefrttckypodd

On*

Kstnrthc
tehih

čtíolV Vtob*tckypD*d

Druh

Ktíasfatoe
úzOTie

ôbtotv VtasMdiypodSei

V pripads, Ž> ittpostofci^fe nasah t^to prttohy, priloíte tfalsi rovnaký Bst Tfito alrutoínosť zohFadntte v fiíslovani strán.

ceBtovyNRÄB3.0 10 sírana 23? poBBtíbän 2C .
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Intemé poradové číslo verejného
funkcionára (vyptní prfslušný orgán)

Prilohy

r r c ^< ó CT VA ' f^O tls/  Z^ÓC-TOV-^^I^ U< ^TÍ-JLJ

f
2- ^ TL l ^ H o ^ -1-0

Vyhlasujem, že véetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Vlastnoručný podpis

I 2. O^ 2 0 2.2,Dátum

Miesto T O^ ^ o c

Záznamy prísluSného orgánu Podpis a odtlačok pečiafcy prlslušného orgánu
**"-Wi * *fF*íťf >*'*-T<<-lŕ M -, nTWY

r
>*^

Ohtífí^) úrcicf Poproč
Dátum poštovej 20 *.-fliHH F-^ -V^^-VV^Hff^i 1

pefiiatky Däfwn ŕ
L.

1!H_ I" >> 'nDátum prijatia ..

2f Q ^ 2Q^Í CÍSÍO ZCTÍlfeMi'ŕ',
ťfr/o spisu.* 1

oznämenia

-w .fr-v ^- *><r** ^ *

Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania Pritofty i^btn'uje:Xáno nle
alebo potvrdenia o príj'me (61. 7 ods. 2 ústavného zákona)

oelkovýstana^C pSaní- NRAB3.0 14


