Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Poznámka: V prfpade potreby vložte do prfslušnej tabuľky nové riadky.

A.

Osobné údaje verejného funkcionára
lvo

Meno

1

Priezvisko

INesrovnal

Titul
1
!JUDr., LL.M.

1 Détum narodenia (dd.mm.rrrr> 1

Adresa trvalého pobytu (ulica orient. č., obec, PSc1
Názov verejnejnej funkcie
poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

B.

Osobné údaje manžela/ky verejného funkcionára
Priezvisko
Meno
1

1

1
1

Titul

1

Adresa trvalého oobvtu (ulica orient. č., obec PSCl

C. Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti
Meno
Priezvisko
Por . č.
1.
Nesrovnalová
Adela
2.
3.
4.
5.
Adresa trvalého pobytu (ulica, orient. č., obec, PSCl

D.

Oznámenie vereiného funkcionára ooc1ra čl. 7 ods. 1 Dism. a.l ústavného zákona:
Splňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona.

E.

Zamestnanie (prac. pomer, dohody mimo PP, Zákonník práce, verejná služba, štátna služba a pod.)
Zamestnávateľ
Funkcia

Príjem (EUR)

F.

Podnikateľská činnosť (živnosť, samostatne hospodáriaci roľník, slobodné povolania a pod.)
Názov podnikateľského subjektu
Funkcia

Prijem (EUR)

G.

Funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb

Únia miest Slovenska,
záujmové združenie
rávnick · ch osôb

prezident

nie

X

H.

2292 Staré Mesto
9468 Staré Mesto
584 Praha - Bubeneč

dve osobné motorové vozidlá
motorka

1/1
1/1

investičné certifikát

1/1

Ei

resahu·úce 35 násobok minimálne· mzd

otvr, enie o
anom da ovom pnznan
am z pnJmov
yc os b a
iny ok a vy vany
na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár zlskal za predchádzajúci
kalendárny rok-daňový odklad do 30.06.2016, potvrdenie o podanom daňovom priznanl bude
dolo:tené
je prilo:tený k tomuto oznámeniu (áno - nie)
nie
i-----------1
bude prilo:ten · k tomuto oznámeniu na·neskôr 30.4. (áno - nie)
nie

1.

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru

Majetkové pomery manžela/ky verejného funkcionára

Existencia záväzku na

J.

Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti (Uvedú sa majetkové pomery

každého neplnoletého dieťaťa osobitne)
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Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru
Nézov
LVč.
Katastrélne územie
Podiel

lx

1

Meno a priezvisko neplnolettho diet'at'a

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

BSM Céno/niel

Podiel

Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy
'
Podiel
Nézov

.

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Dátum: 01.03.2016

Súhlasím so zverejnením tohto oznámenia na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho
kraja.
Dátum: 01.03.2016

Podpis:

