
• •
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

podľa ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ústavný zákon")

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi

ntuľpnld , M U O' R
menom Meno PETER

Rodné číslo

Priezvisk~ OULEHLE
"
Titul za
menom

"

ulica , čfslô

PSČ 97101
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• Ihtemé:porádov~ číslo 've
·fun~bicínárá(VypJni. prls'!u_~•.::J>.-~,.~ ",,,,;,,~~:,..: .'.' ;.:,~~l·,t":.~··: .ý-

•
B) Vykonávaná verejná funkcia

-l pokia!' taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• ~":--':-<~-_'.:7.::'_:' '>-'_'_jf'{""'-:_--. ,::.,i·.:;;;: .. ····· '~·pTJ';_~:f~
,lhterné,ppragolÍ~ 1)lslo verejnéhó" ,j,;

;i!;fúnkciqr\ara;(vy~lni prJslU~!1ý()rg~nJ ,',
-""./')',:',. -~V~·'(:"'-::;/'~' -. <~ :,-::; .. ,; .•-:.~~,. ,-,,_

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

;" Détu~ JJ~lia sa'
,,; V'ýkpnLlyeťejnejfynkéie

;;', • ',,:;'_:,Ú"_"':,', :; ,._';:: : : L' .: ',~? =. . :,{_)~;:::.;:

', .. ','" , (Rreäpo~a,dáný
.' yýk~nu,verejneJ' Cie" :

'" ',) :(i,typlnr prísiú~tlý:o,rgá.n);:,~,1":,,

.;, q) ~o!>l~ilec ~e,stskétI9 ~stUPit~rstva

poslanecďzastuPit~fstva mestskej časti
,v Bratislave alebo v KQ~iciaéh. ' '

03 '12 '2018 20

2 O

2 O

.; s) poslanec zastupitérstva vyššieho územného celku 13 2 O

t) rektor verejnej vysokej školy 2 O

u) predseda' Úradu na ochranu osobných Údajov 2 O

podpredseda Úraduna ochranu osobných údajov 2 O

, v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 2 O

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
Všeobecnej zdr~votnej poisťovne

člen do~ornej rady Všeobecnej zdra.votnej.poisťovne

2 O

2 O

" y) generáiny riadijef T1acavej agentúry Slov~nSkej ,
republiky .

, ~';,

2 O

. šlan spráynejradyTlaČOvej agentúry Sl9venskej.
: republiky· '.

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• '-_::< .v-. 'ff!" ':"~d,,,X,'" _ ':<.~: ..).;_/'-, ;-:., _ :}~_'" _ '
i' !riIÉlŕná,por~.dóv~,črSIO v~r!!jnéhb Y ",'
, f~~kCi6náráivyplnf prrsllÍšnx,orgán)j:;:~

_'o,' . '.'.< .• '>~ ~ ,;,:~'" ,,,,'._ ' 'y ._., ':.

•
B} Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

:.:~~,: ·:·.~,::·0>., _ '."'_"'" \~;:<i '( ~.', <.y:.".~;,.
zb) predseda Uradu pre reguláciu elektronických.

komunikácii a pO$te'lýcll služieb
.'" , _ "0' "y- ._'r .';- " • -".~ ..~> ;',' ,o ., o_ 'o:'. ' .•

cj' podp'r~dsedaÚradlrpre regu'IAciu elerdr9nických
komunikácii a poštový~ služleb. '.

pr~dsedá bopravnéhô úradu

~c).štatutámY orgán al~p~ čle~ štatutámeho orgáilli
právnickej.osobYa.č!en riadaceho orgánu právnickej

· ()s6bi, ,ktorého do f11nkQie priamo alebo 'nepriamo ď .
l)avrhuJe alebo>ustanovuje štat alebo právnická osoba
so stoperCentnou majetkovou účasťou štá.!tJ

• •• . ,; -o

. .
člen kontrolného orgánu alebo dozomého orgánu.
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo

· právnická osoba so stopercentnou majetkovou
~~~fpu.š!~tu. .

20 

~(' .

čie," d2~omef!ady štátneho podniku. ktorého .....
do fun~cie ustanovuje štát

, likvidátor (vpr(pade IikVidácie~štátneho POdhiku)

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• !n!eťn'~ por~cJJVé či~i()_~~f~j~~h~!';i!\,. , ..
. ftiDkcionárá,tvyplnlprisluš.DÝ orgán)::"

~.,;_:::.}-", ·' ... ul .. :L.o, _:,~' . .-.::.,. -,?_<.

•
',,.j ... ,

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)
'.~ _''-' , . .' ;i~Ä'?::( ,. "

. ~~r~jnäJun~CiáJ za'kfo~r[sa oznám.~bie
, (čl:~ (iaš'; 1,:ústavliého,;lákon's)'V', •

zi) Člen štat~tárneho orgánu Éxportno.i~portnej banky
Slovenskej republiky

zi) predseda. Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostllvosťou ' .

. . člen dô~ornej rad~ Úradu pre dohr!ld nad zdravotnou
. staŕostlivosfou ,... . .

;:_.

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

člen Rady pre ~ozpočt()vú zodpovednosť

~,zi) 'prezr~,~ŕit ,~.9n&äjného· ?,bO~,~lo;"e,nS~~!·rep~p,li~. ,.",:;~;, ,',
.+"., ,': _, "-';<.>:' 'tt} ,-o '~:-";f-;'~"'("

.. ' VitElpreZid~htPolicajného zboru'SI~~'éh~kej'tepubliky, ,',
,>,- -",' -~,.',;:;'<" ';,;-' '. '~:1;N'~ ----.". 2 O

2 O
*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• ~: . ':;;;'.:~~,:' :: ';.--~~~ ·~:.\%V~· ,'-';:;,~~~~:!;··-··,,':T~·h!., '", :~;::::' ..
, ,Interné pbraqové čl~lo'verejneno : <':

~ funkpibnára '(vyplni prlsl\J~rjý orqán)
-,--; h' '"/', ._.·_.,,~·~.v "

•
B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

.~~),vedÚ~i:;ianceli1rle prezide~~q ~1?V~risk~lrep'~!>liky '.,;:"

vedú~:.~a'riCeI~~~'~árodne;:i~aY.~lo~~risk~/rep~~ll:~<~7 ,.
..!,,,,~,/,. ·,~~'v"\-<,-:-\(· .: ,";.,: '" _.- ....~ "<: ',~t-jL .::--.~. '. <.' ".:."~.ť }- - . ;~.-:

'" vedÚti Ka~~lárilÍ ';er~M~ho oclmintu" .•.. -,:, "." . . ~
.. *:'~ '):k'

vedúci Kancelári~ Súdnej rady Slovenskej r~publikY.

vedúci Kan~lárie Ostavnéno súdu Slovenskej republiky

zo) generálny tajomnlk'šlužobnéno Úracll!ús~redného orgánu
. š~tnej správy .' > . '. .

~ázov ústredného orgáQu štátnej spľávy .
• • - .~.,. .0 ,

zp) verejný funkcionár, ktorý nie je uvedený v pfsrnenách a) až zo),
ak tak ustanovi zákon . ')"

Názov verejnej funkcie .

2 O,

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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• .•• :r"...._"' ....•. '" r.' ~ ~ ,.., ~ - ~

:!!lte'frľé pp,.a(lovl č!$lo "ver~Jn_éhô.- \ ,t ':

Afurí~cio~ár~,;(vyplrir prfslušný orgán}
,}.;":_;, .•. ,< •.. ;;.' - _-',<O-,';'~ "-~<'I-.

•
C) Údaje oznámenia

V zmysle čl. 7 ústavného zákona svojim podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť
označenú v Ustave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučitel'nú (čl. 5 ods. 2
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo
skončí. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

C';; 'C; ,; ''*', ",,0, ,_

Právpicl<á"aletíô ~icl(á osob~-"
':<. <; ;;'ť::j"e_ .. (., ' '" > ':'~';>:~;.:::. <-:~~:~

Nazov}'

Dátum skončenia
výkonu 2 O

<Sídlo:!i:llica . člslo.'

obec -PSČ

štát SR ČR iný

Funkcia

Spôsob skončenia
výkonu "
;,.,.

2. ku dňu podania tohto oznámenia splňam podmienky nezlučitel'nosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podl'a čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučitel'né s funkciou verejného funkcionára podľa
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikatel'skejčinnosti, okrem valného
zhromaždenia a členskej schôdze.

pretože ešte neuplynulo 30 ,dni odvymerovana.do verejnej funkcie
" ,

,./' áno nie"
pretože už nevykonávarn vereiDú funkciu'

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v čislovani strán.
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• . ;::p,:Y .. ",.y« ; .: -.~A" ... ,'t0 _, _<. __ .,_:'-Y- A:V __ :;' :-:
'. r Interné-poradové čísloNerejr\~l:lci' .. .
, funkcionárá (vyplni prlslušl'!Y óIgárir

:.." •..• .;..,. ....••.• o:: '~ __';.' . - __ .: :.,', '. ..:....y~,

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

t-J~io~ ,q'RT-QF, SP()l. S R. Q~
Sídlo~ulicá NÁBR. J.' KALINČIAKA

,... .,,;.,,' ." ,- ",

:_'/-:i_,.'ď,·,:;y;

psč 97101

číslo 2901/8

obec PRIEVIDZA
.. štát '.f SR ČR iny

Som dlhodobo, uvoľnený na výkon . " ano nie
. verejJi~j funkele podľa ZáKonníka pr~'ce .f .,

•

4. vykonávam nasledujúcu podnikatel'skú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

Podnikatel'ský'sulljekt·. .~

Názov ORT-OF, ,SPOL. S R. O.

Sídlo: ulica NÁBR. J. KALINČIAKA

obec PRIEVIDZA , '

číslo 2901/8

'PSQ;',97101
:,~Y ,( .. ~_. .,." ŕ; ::._::.:.,.. _, -: _. ~~:- ",' .~-

čR . iný
," . ".:

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalši rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• ··'::;:_ď;:',·.,'---., :.:':'-:" ~;_:: ..... ,_.~ /:._.,.,. '-:":'

. IntelTlé:por~'dgyé~ Čí~19.verejného
, funkciqnárs\{liyplnJ:príSllišný orgánFi:,

~-:' -"~,".' .. ~-' ';~.",', .-,' -;;<.'f

'" ~. "h :. h ,l " .... ,,' "',;,<;::,,::::.;.:~,-;:."", '*' " x

ť~'f ;~;i~~~,Ó~~;~'?' ;;~fN;.~j;!~~~~,~#~;;; ,
Štátny oŕgá"l;iippločnosŕt;pravlllcka:osc)ba .'..<~:.-,- ",_,ď_ ;\.~!~;:.:. ;',': y' ;'>::,,:' . ",' ',{:;", ··-'-"""~',<;;.')<;:':--:i:> ";;,~_-'

~~ZOVi;MESTO PRIEVIDZA
""0

. Sídlq: u}!~:NÁM ESTI E,,?LO BODY
/"~ .'

číSl;;'

obec PREIVIDZA
, . ':;.:' ~ PSČ 97101

štát .f SR ;'ČR iný

Dátum ujatia sa
. výkonu funkcie 03 12 2 O 18

Funkcia PREDESDA KSOO
Funkčhé alebo
iné požitky ODMENA

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

(zdanitefný príjém V €)a) príjmy z výkonu funkcie veŕeJné,hofunkcionára,
. za ktorú podávam toto'oznérneníe

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo
. činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval
'. aJpbcuJatLsa funkcle.verejného funkctcnáre _,

'. ::"-'_";- ""'.' ~,. :>","; ,,o·>' { - ". ,:. ,:, ' ... "'. ýc .

(zdanitefný príjem v €) 34607

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového B.f·a'·.no
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• •. IntEithé por~áôvé čisl6\ierejnéno .....•...
funkcionára (vyplní prislušriý orgán) '>

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

l, 'b) v~ln, ú~mhej~.m.s~~' -: "1~~i~i~~i~~i;~;~~ďi~;~~:rJ;~~
: štáfnY otgár\ líipc;IJ~rté)$fl'r;rávhi~káós()bj ":. "",y;:ľt .... ':',:" ',; ~.;f.ti:>:/>:>:: > " ••• ,\ť",€;;;ď~;'~::':'"i;i:~:;~;Ji,),-ti;"t;*;{ď;,!ľ~,;:~9s~':: . ' .. ' 'P:\~L'

'Náz6~ TRE'NČlAN5KY $AMOŠ'PRAVNY KRAJ; "
. ,,','Y;"'_ '~-h, ~- .. ',;..'~'\:_~i:~~.,.'.-:p,f:,;'~~·. ~ :, . , ' ;;', ,; .

síqló~lI)iéa K DOLNEJ STANICI.:'T . ;y-;,,_": '~. » "(, _. :t"~';:. : -t- '," :.~'.-"

obec TRENČíN
/ .. < , ~. ;:;_ "

PSČ 91101
. v .

.štát '.f SR ČR' iný

Dáťum ujalia sa 13
' výkonu funkcie, . 11

.; .

Funkcia POSLANEC

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

(zdanit~rný pr-fjem V €)a) príjmy z výkonU funkcie verejnéhofunkcionára,
za ktorú podávam toto oznámerue

7476

b) príjmy i: výkonu iný~h funkcií, zamestnanl.alebo
činnostl, v ktorých vykonávaní som pokračoval
aj 'RO ujau sa;funkci~,,yerejného,funkci9nára .

'f~' ,<~ l"" • ;' ,'o·' • • • • .,_ ,_< .. ,,;. ,' ..

7. V súlade s 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
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovanl strán.
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• \::~}r::··~···:'·"~~~lrF''''1~,:'':~Y '~·,'/':~7'" ---'::::-~.~·~·7~~,' T ,",_ ,~'_.::':.: ':::::::;:):<.i':: c<
, .lnt~rn~·:pqrW:joy~:Čís!() yerejne~o ..... •.•• i

".eLY,~kciQqár~J~Vyp!~íyŕrslu~rWorg~n) í:,; ',"
"J<~,.;_",".;".'" -. v> ._,_" •• -;'_;'~'.~ ft. • • , •• }/,',

O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré
s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

obec . PRIEVIDZA
.. ,

štát ,f SR ČR _ iný

1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a} ústavného zákona]

'PSČ 97101

•

Druh ZASTAVANÉ PLOCHA A NÁDVORIA

~:!:i~íňe PRIEVIpZA
; Číslo LV 1390 ď • VlastníckY ppdiel

Druh ZÁI:i RADY

,~ ,Nla$tnJpky podi

Druh

iKatastrálne
územie .:

črslo LV Vlastnícky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• "",,-.--. ~.;;.~'

Interné poradové číslo verejného,
funkcionä~ '(Vyplni' príslušný'orgán), '

A:_',},,~ '". ;' ,'-;,_ -:,> . ~.

' .
O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Iitul pred
.msnom

'Priezvisko
, :i

• Ij< ':-'5'-,'-, "_'';

'4drésa~tlValého pobytu (iba ak ide o' R1a!lželalmanželkÚ alebo' n~plnólefé dieťa)'
, -, ~". ':. _ .. _--'.~ - _.', ", . . :. .

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

Číslo LV
.;" 1/1

Druh" ZASTAVANÉ PLOCHA A NÁDVORIA
- ,

~!~i~~lne PRIEVIDZA
, .

Druh ZÁHRADY

~~hl~lne' PRliEVIDZA
~f;..·· . ~., - ,

C'[slo LV 1390

YJastníclcy' podiel

Druh ,TRVALÉ TRÁVNATE PQJ~A$TY
~atas.~~,lnéo''L'E' SV N'A;' ď

,uzeml~ " '
-Y"" -.

ČlsloLV 3430
. >

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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• T~d~~élčTs;~~~f~j~~~p: .
, árä(\(Yplnf prfsh.í~nY:,6rg~D)., ,;

.s. , -'.t·-· ,", 'v '~~., •

•
O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

obe~ 'PSČ -

ulica
,

ili.. .O_ - -

číslo

.~tát ČR iný

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

Vlastnícky podiel

Druh ORNÁ PÔDA

'~::i~álne QLEŠNÁ

Císlo LV 3438'

,

Druh, '.. TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY
.:::..-_-.

~::i:~Jne QLEŠ ~.JÁ

D~ TRVALÉTRÁVNATÉPORASJY
~atas.trálne O LEŠNÁ
uzemle ,

ČfslolV ,3466 Vlastnlcky podiel .

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte d'alší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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• ", ,i7i/i/j{/'}"-_ ';,~'.'U:_':'g~>1?3\~: ,0~t:i::,):-':;' . ""::'r;r'?lrF;:~+1' ->rr~:;~:~ť
<lntémÉ! poraäO\'É!;eí~léiverejného' '/'1>'

: funkcionára (vJp!iW prlsluŠ!Íý;grgán) <:
-::d:'v:.,- }_j,,'_A.· ~Ú.' .·~ L;Är..;._;·__:'4;·

•
O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

štát

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

DrU,h ,ORNÁ PÔDf' 
.. ~atas,tráh,é OL'ESvN' A'
,uzemle , .

Císla LV 3469 Vlastnícky pódlel ,

__ o.

~atas.trálne Ó:LEŠNÁ'
4zemle . , '''" .. .,:

.>0',

F

Druh, TRVALÉ TRÁVNATE PORASTY

'Druh ' ZA~TAVANÁ PLOGHA A NÁO'VO~IA
ď~~t~~4me '?PbOVVSOKÄ . ,C "

uzemle ..

Člslo LV 3465
" '

Vlastní6kY p()dlel'

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalš! rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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•• .'
O) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré

s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]
, ŕ. -~-, •• '''-'':: ,1}.~(~~,

ver(jjf')ého furikGlqnárai "':',,:Z"··C.. '~r:\" .~-.

,-,';

Titul pred " - ':': - .
'menom ",:

PriezVisko
-;:,~", • _" ',' .,A'

i~:-}:':: '. :*:~, ': ,.:.:}.,: ~ . .: ': ':'-':" .~.~.;:, ." ,:l'F_ .~.:> . ':, ,:.;':, .h·',.

'Adresa trvaléhó pobytu (iba ak ide ~ manžela/manželku a!ebo neph10leté dieťa)
• ';," • .; • ',...... ,,0 <

} '/,

.~< • . • ,': ",,'

PSČ 97101

, ulica ..•.
črslb

.obec PRIEVIDZA
CR ,iný

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

Druh TRVALÉ TRÁVANTÉ PORASTY
~atas.t~lne Q:L E' SVNA'

o'l;Izemle' , ', ..

ČísloLV, 1158 Vlastnícky podiel

Druh

.:,',

Druh

Kalasträlne'
,Azemie,

o' , Vlasinícky podielčíslo LV

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adníte v číslovaní strán.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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• Inte~é pórÍldóvé číslo verejného· -, {:. .... .
funkcionára (Vyplní pr[slušQý;~rgaňk\ .

,,- :~'v ,t ',' ·'i~;.. •• , _'.,.

•

2. Vlastníctvo hnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

Továrenskáinačk~ .
motorového ~biidla

.; R9k~Oby motorového vozidla

Druh

Továreri~'ká zriéčká
motorového Ífó~idl~

Rok výroby motorového vozidla Vlast~ícky podiel

Druh

'Jovárep~ká značka
'motÓi'ôvého vozidla

Ro~ Ýýroby rnotorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrénská inačkaHď '
1'" ".'

motorovéhovozldla ,.

Druh

'lI9V~ŕ~h~ká Z,načka'
;.ŕy1otot()véhô·vozidla .;'.

Rok výroby motor~vého y~íidla Vlastnícky podiel.

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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• 'Inl~;g~ 'p~uiď6~éčišlo~~rejn~ ...
i\:.Jlinkcionár:a (vyp1rfpŕíslyšnýoŕgán)
!;<~. ; «':''+~'' ~., .:.:,.)10" "o. >f;;. -' .. ;;.:,>-.:·~t*':'

•

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

-. r , Vlastnlcky podiel

~(---:.,.

',' Vla~lnicky podiel' I

Vlastnícky podiel

I Druh,

Vlastnícky podiel

4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]

Dätum
vzniKli 1/1

Dryh' HYPOTEKARNY ÚVER
Dá\um" .15 • 10 201'5vzniku, ' Výška podiel~ 1/1

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• •

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

, ŕ. •• •• .• .,';;';
.'...~ . ·1

. -, -,>':\ . ~ ..-'
•.. Vla·stnlcký podiel.'

Vlastnfcky podiel

4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]

'Drbh ,HYPOTEKARNY';ÚVER
, • -"::'-y .•• " • > •

.Dátum ,15 : '09 :' 2"Ô'1i4vzniku·· .. -,'-<1:,

Dátum,·
vzniku'?, , Výška poqielu;

Druh

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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• ,' .. _-.",~-, '.' """'< , ..

'Intern~'PQradoyé'číslo:verejnAM,;,
. fun~plonára(Vypln[prtslušný organ)
<'.:, .:';:1t:~,;-;"1:'~' ,: .... ~.:' ",;;. . .':' ~:"_'.:'.,

•

5. Užívanie nehnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

,
Rok zaeatla
užlvania

. Spôsob
užlvania

. Katastrálne
území&

Čfslói.V .

6. Užívanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

Druh OSOBNÝ AUTOMOBIL
, '

PEUGEOT 508Toväŕenska značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla 2O 19
. ,

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona]

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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• ~.;. ·::~:ľF;:.~·?::~': ;::'_:;~~. -. >i~~;: -"-:~r'}~'Z{~*T~-' ,
Interné pqrad()'{é číslo yer~jného;<, .
funkéioriáŕa'tYyplnr.pŕislu~:n{}~j~~D),'';,.

'.''''~~ - .,:~.~. "",:~::,:.,.~:' ,,;(' ~;,o_<:'.lot

",:'1 •
·-'~1:;''''-~.-~ ~,~~ I~

MaJetk().jé'Rorri~(y: 5 .
-: -";~Y' ..<t,~-/

5. Užívanie nehnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

:Oruh
. ; ~.-;.

Katastrálne;
územie ';

'ČIsló t~'
Ŕok~ačatia .

.užívanla
~;.,< ": >

Spôsób
uživania;

6. Užívanie hnutel'nej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

Druh OSOBNÝ AUTOMOBIL
Továrenskáznafka > MERCEDES BENZ'
motorového yozldla.o . . . .

Rok v}íroby motorového vozidla ·20 15
.: .. ;~ -... '.,- - . ;: ' " ;

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f} ústavného zákona]

I Po~

Dáf'mp~j~a
. ,

'.~'-;-);'. .
':,."

.. :,.-/ . ',:~.: .

.:
.'i'"

0.,:. ,- ... ,:, :'.,"
'-,- .

I

Popis, "

'""'nl 'p~latia
,- o. i

:.'.
I. .~;:. ,".~ .",~,' .

. ~:,

V prípade, ~e nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnite v číslovaní strán.
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II Inter~é' po~ad.~vé Čí~l~t~rejriéh~/,'
.funkcio~ár~·(vyplnr pr[slušný orgén)·

',_.,-\:':
•

':':"'> .
. Prílohy" :. :-':.;~'~':"'. ;~:r;/'v

'<":DANOvl§ PRIZNANIE
.{~}~,~.~ ~_~~/'.~- c .r: .. :~')~'" .... ;:. ~;;i::_~'

POtVR'DENIE O ZIDAN. P'RIJMOCH 4X '," ,/:>.;\ '>;.:.:-'

Yyhlas~jem,.~e všetky údajev tomto oznámení sú pravdivé.
"'." ''" .:.'H ,'_' ._. '.

Vlastnoručný podpis

Dátum 15 04 2 O 22

Miesto

•• 0"

~zn.amy prfš'lušného ôrgárili '"'''\''' 
,,- ~. ;', ',__ .:,00 - . . o' ','.' • ",O' '-'.'

Podpls a odtlačok peč!at~x prí~l~šného or~~nu':~

Dát~m poŠi6~~j }_'; _~Jt) 4.:.....;.. 2 O Z L .
pečiatky l '... . .
Dátum p~jatia.; "6' 11. 1k-.2·, O] . . . ..
oznámenia '. ~, '. ~." if;(f ~ .:;_- {/.._

, ".',r· t

Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania .
alebo potvrdenia o prijme (čl. 7· ods. 2 ústavného zákona).

áno nie
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