Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu
Poznámka: V prípade potreby vložte do príslušnej tabuľky nové riadky.

A.

Osobné údaie vereiného funkcionára
Meno
Titul
1
1 Priezvisko 1
Juraj
ILauko
1 Mqr.,Mqr.,PhD. 1

Dátum narodenia (dd.mm.rrrr)

Adresa trvalého pobvtu (ulica, orient. č., obec, PSČ)
Názov vereineinei funkcie
POSianec BSK

B.

Osobné údaie manžela/kV verejného funkcionára
Meno

1 Priezvisko 1

1
1

Titul

Adresa trvalého pobytu (ulica, orient. č., obec, PSČ)

C.

Osobné údaie neolnoletvch detí žijúcich v spoločnej domácnosti
Por. č. Meno
Priezvisko
Adresa trvalého pobvtu (ulica, orient. č. obec, PSČ)

D.

Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) ústavného zákona:
SpÍňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností oodľa čl. 5 ods. 1 a 2

E.

Zamestnanie (prac. pomer,
Zamestnávateľ
promotion, sro
MČ Bratislava Rača
MČ Bratislava Vainorv

F.

dohodv mimo PP, Zákonník práce, vereiná služba, štátna služba a pod.)

právnik

Príiem (EUR)
8210,8,- EUR
8100,- EUR
4800,- EUR

Funkcia
-

-

Podnikateľská činnosť (živnost:
�ázov podnikateľského subiekd
1

samostatne hospodáriaci roľník, slobodné povolania a ood.J

Funkcia

I
1

Príjem (EUR)

G.

H.

Funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných
Funkčné alebo
Príjem (EUR)
Funkcia
Názov organizácie
iné požitky
poslanec
nie
7455,68 -EUR
BSK

------

----

Majetkové pomery verejného funkcionára
Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru
BSM (áno/nie)
Názov
LVčKatastrálne územiE Podiel
546 Bratislava Vajno
Rod. dom, záhrada
1/2

/

-----

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena oresahuie 35 násobok minimálnej mzdy
Názov
BSM (áno/nie)
Podiel
.ifi..
os. Automobil /Ft;;<.A�O, c.;-c9�. r .:,ť)

-----

Vlastníctvo majetkového oráva alebo iná majetková hodnota oresahujúca 35 násobok
Názov
BSM (áno/nie)
Podiel
Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdv
Hypotekárny úver
Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný
doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár
získal za predchádzajúci kalendárny rok
áno
je priložený k tomuto oznámeniu (áno - nie)
bude oriloženv k tomuto oznámeniu najneskôr 30.4. (áno - nie)

1
1

----

;_/í

1.

Majetkové pomery manžela/ky verejného funkcionára
Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru
BSM (áno/nie)
LVčKatastrálne územiE Podiel
Názov

/

--

----------

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy
BSM (áno/nie)
Názov
Podiel
Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok
Názov
BSM (áno/nie)
Podiel
Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy
Hypotekárny úver

J.

Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti (Uvedú sa

majetkové pomery katdého neplnoletého dieťaťa osobitne)

Neplnoleté deti uvedené v časti C. tohto oznámenia nevlastnia majetok
podľa čl. 7 ods. 1 oísm. e) ústavného zákona (označte kritikom}

lx

Neplnoleté dieťa uvedené v časti C. pod číslom ..................... tohto
oznámenia nevlastní majetok podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného

lx

1

----

Meno a oriezvisko
Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vfastníctva bytu a nebytového priestoru
BSM (áno/nie)
LV čkatastrálne územicl Podiel
Názov

1
1/1

1

1

Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnei mzdv
Podiel
Názov

Vlastníctvo maietkového oráva alebo iná maietková hodnota oresahuiúca 35 násobok
Podiel
Názov
Existencia záväzku na oeňažné olnenie oresahuiúce 35 násobok minimálnej mzdv

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Dátum:

}S 3

?v{�

Súhlasím so zverejnením tohto oznámenia na internetovej stránke Bratislavského
samosprávneho kraja.
/)C: ? ') ') -1/,.,
Dátum:.LJ ) . .t <- 1t,,

Podpis:

