Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových
pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z, o ochrane , ’
______________________verejného záujmu ;
Osobné údaje podávateľa
Meno
10^3^ -

Priezvisko
CL 0 (^.A-

Titul
b.Oi’a-. .

Dátum narodenia •
•fnumimf

Bydlisko

Funkcia v zastupiteľstve
poslanec^73r> **

Politická príslušnosť (plným názvom)
ýhonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcii, 5
ods. 1 a 2 Ústavného zákona

Spĺňam podmienky nezlučiteľnosti
v zamestnant alebo činností podľa
Osobné údaje rrianžela/ky
Meno
mmmm.

Priezvisko
- •mmäaau*

Titul
■■■1 iwr

Bydlisko

-.
HH8BÉQHHH^^^9DE3B|H

Osobné údaje, neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti
Meno
Priezvisko
'.

!

.

.

Bvdiisko __________________

Zamestnanie
Kde . •

■.*

Funkcia

Zamestnanec íšt. služby, vo verejnom záujme, iné) .

Podnikateľ - funkcia
f

Príjmv 7n zamestnania, výkonu funkcii za uplynulé ročné obdobie - individuálne zo všetkých
príjmov
wľj,f. 3>y. i'5~t<35Z- £
'tu*sr*o£ľ'
Šlo* . • - <■ í
?LI'J5H + 2. & ■ J ________________________________________________________ .
C\

Majetkové pomery podávateia j
Lového priestoru **
\i\^\a\cbJO nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a
neby b
qp^-rw
'
i
píu/cfl v ľ**9,Ä».£ ___________________________________

[

E

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimáirtej mzdy'

■ min, mzdy

(AST’OVI '

tfV'C-ŽL.

predchádzajúci kalendárny rok {môže tvoriť prílohu tohto oznámenia)

Majetkové pomery manzeía/ky1

—

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu\a nebytového priestoru1

Vlastníctvo hnuteFnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy

Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca-35 násobok min, mzdy

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúc'e 35 násobok minimáinej mzdy

Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej
domácnosti *
Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru**

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy.

Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková .hodnota presahujúca 35.ná,s,obok rniri. mzdy

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Dátum

Podpis podávateľa ~~ ÉŠr* * *****

* v prípade potreby pokračujte na novom liste
** nehnuteľný majetok uviesť tak, aby ho bolo možné identifikovať (presná adresa)
*** potvrdenie k oznámeniu možno pripojiť aj dodatočne, najneskôr však do-30. apríla v roku, v
ktorom.sa podáva toto oznámenie *
•
‘
'

