Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov
podľa ods. (1) čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
Osobné údaje r
Titul
Meno
Priezvisko
Jozef
Ondrejka
RNDr.
Bydlisko
Dátum narodenia
V zmysle,píšm. -a) pds. (1) čl, 7 uvádzam, j že spĺňam podmienky nezlučiteľnosti
výkonu funkcií verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní
aiebo činnosti podfa čl. S ods. (1) a (2) ústavného zákona.______________________
Zameštnanie podľa pjsm. b) odš.'d) čl. 7:
Uvofnený zo zamestnania na výkon funkcie primátora.
Funkcie podľa písm, cj ods/(1) čl. 7
- v orgánoch samosprávy
primátor mesta Malacky (na jej výkon uvoľnený zo zamestnania)
poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
- v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, z ktorých
nemá príjem, funkčné alebo iné požitky
predseda dozornej rady Eurovalley a.s.
člen predstavenstva Nemocničná a.s.
v orgánoch iných právnických osôb
podpredseda ZMO Záhorie
čien Rady ZMQS
Dosiahnuté príjmy v roku 2013 v zmysle písm. d) .ods. (1) čl. 7___________
Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov
38.122,44 € \
z
toho
v orgánoch samosprávy
Mesto Malacky
31 625,13 €
BSK
6 497,31 € **
v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť
Eurovalley a.s.
0,00 €
Nemocničná a.s.
0,00 €
v orgánoch iných právnických osôb
ZMO Záhorie
0,00 €
_____ ZMOS
0,00 €
Majetkové pomery v zmysle písm. e) ods. (1) a ods. (4) čl. 7
a) vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru Rodinný
dom s pozemkom v KÚ Malacky - bezpodielové vlastníctvo
(p. č. 5508/12 -182 m2, 5523/5 - 526 m2, 5523/7 - 289 m2) - LV č. 8285 (v prílohe)
b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej
mzdy
nie
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá
hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy

ano
d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej
hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
ano
Potvrdenie v zmysle ods. '(2) čl. 7
* - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO A39za rok 2013 Potvrdenie za rok 2013
Majetkové pomery manželky v zmysle písm. e) ods. (1) a ods. (4) čl. 7
Osobné údaje manželky _______
Titul
Meno
Priezvisko
Bydlisko
Majetkové pomery manželky v zmysle ods. (4) či. 7 Ústavného zákona a)
vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru

b) vlastníctvo hnuteľnej veci,

"j zvyčajná cena presahuje 35-násobok

minimálnej mzdy
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých
menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy
d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej
hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
Neplnoleté deti žijúce v spoločnej domácnosti nemám.
Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Dátum
22.3.2014
Podpis podávateľa

