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

funkcii verejných funkcionárov v znení neskoršich predpisov (ďalej len .ústavný zákon") 

zarok: 2 O /l 4

Pri ujatí sa výkonu 
verejnej funkcie ,<. K 30.aprllu 2 Q 1... 'L lntemé poradové číslo verejného 

funkcionára (vyplní príslušný orgán) 

A) Základně údaje o verejnom funkcionárovi
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■ lntemé poradovéčfslo verejtlého 
funkcloná� (vyplní príslušný orgán) 

O) 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: 

Titul pred 
menom 

Priezvisko 

verejOého .funkciPnára manžela/manželky 
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Adresa trvalého pobytu (iba ak lde o mlinžela/manželku alebo neplnoleté dieťa) 
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1. Vlastníctvo nehnutel'nej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného :zákona]
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Vlastnicky podiel 
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V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohl'adnlte v číslovaní strán. 
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Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. 
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Záznamy prislušného orgánu 

Détum pošlovej 
pečialky 

Dátum prijatia 
oznámenia 
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Verejný funkcionár priložll kópiu daňového priznania 
alebo potvrdenia o prijme (čl. 7 ods. 2 ústavného zákona) áno 
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Vlastnoručný podpis 

Podpis a odtlačok pečialky prlslušného orgánu 
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