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

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len .ústavný zákon") 

za rok: 2 Q i /1

., / Pri ujatí sa výkonu X K 30. aprílu 2 O � '1 /i< verejnej funkcie l/ V 
Interně poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

A) Základně údaje o verejnom funkcionárovi

Titul pred IA 1„ Y1 Í/
menom /VI,. 'I r·

I 
Priezvisko / /9 0 r Jf 
Rodné číslo 

Adresa trvalého pobytu 
1 

ullca 

 obec t oM) 12.;t tJ 
štát �SR ČR iný 

te1. 

/J 
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Titul za 
menom 

strana & -1 

číslo  
PSČ 

celkový 
počet strán 
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■ lntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

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

Majetkové pomery: X verejného funkcionára

Trtul pred /4 V///. 
menom . •

Priezvisko Jrf' ff /j"

manžela/manželky 

Mena '12/t!�/J 

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dlefa) 
,_,.., I 

. (

ulica 

neplnoletého dieťaťa 

Titul za 
menom 

číslo  

■ 

obec t01 1tLA/ PSČ 9' -17 _)-0� 

štát XsR ČR iný 

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

Druh /l,1/) Jr t) 4-f ;(- I ,t;l_,/4, t7 
�atas_trálne f,;/W./ �Á � 
uzem1e 

Číslo LV �- ,1 -2_. f '7 /J Vlastnicky podiel S-�

Číslo LV � f tJ 6

Druh (Po )_, � 41 tfJ k Jr /J # /'tJIJ.-AtJ
�atas_trálne J.-- I .AA ..1 .n A t,7uzem1e 1' /F í/� • v 
ČísloLV '73 /) 1</ 

• 

Vlastnícky podiel '7 ,O 

Vlastnicky podiel ./ tJ tJ 

r 

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalšf rovnaký list. Túto skutočnosf zohl'adnite v číslovaní strán. 
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Ill. Majetkové pomery primátora mesta, poslanca mestského zastupiterstva, manžela( ky ) a 
ne lnolet, ch detí, ktoré s ním ži'ú v s oločne· domácnosti 

O primátora mesta O poslanca MZ

Titul pred menom

Priezvisko
J /J 11 -r PIJ lJI(
Rodné prí�sko

JI I✓ Í/ G? /f /? t){/J 

� manžela(ky) O neplnoletého díeťaťa O majetek manžela(ky) v BSM

Meno ,J- f} /2. A-
Titul za menom

Adresa trvalého pobytu (len u manžela(ky) a neplnoletého dieťat'a 

ulica

obec· 
1l lJ.-4t. 

štát
,E}sR □ ČR INÝ

Nehnutel'ný majetok 

číslo

PSČ
/ 

Napr. orná póda, vinica, chmernica, trvalý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok,vodná plocha, zastavaná plocha
a nádvorie, stavebný pozemek, íné pozemky, rodinný dom,bytový dom, byt, nebytový príestor, garáž.budova pre obchod
a služby, príemyselná budova a sklad, stavba na índívíduálnu rekreácíu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri
nehnutefností, íné staby

Poradové
číslo Druh majetku

/}111( 
Katastrálne ú�ie
'f �"'Mi� /A ll

Čislo parcely

Poradové
číslo Druh majetku

Katastrálne územie

Číslo parcely

Poradové
číslo Druh majetku

Katastrálne územie

Čislo parcely

Poradové
číslo Druh majetku

Katastrálne územie

Číslo parcely

Podiel v%

Číslo LV Podíel v%

Číslo LV Podiel v%

Číslo LV Podíel v%

V pripade,že nepostačuje rozsah tejtc:lprllohy,priložte ďalší rovnaký list.Túto skutočnosf zohladnite v čislovanl strán. 
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Prilohy 

lntemé poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. 

Miesto fe'{t) j// 1� A O

Záznamy príslušného orgánu 

Dátum poštovej 
pečialky 

Dátum /J.1 (} ? 2 0 i �

Vlastnoručný podpis 

Dátum prijatia 
oznámenia 

20 

20 
Číslo záznamu: i Cí�lt) spisu 

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

áno nie 
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I Prilohy: 

strana 1/ 0 

i _J_ 
'
v· i yQ� ✓U/8, 

celkový 
počet strán 
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