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 prfsfušnej tabuľky nové riadky.

A. Osobné údaje verejného funkcionára
Meno
Gabriela

1

Priezvisko
1 Ferenčáková

1

Titul

1

1Dátum narodenia (dd.mm.rrrr) 1

Adresa trvalého oobvtu (ulica, orient. č., obec, PSCl
Názov vereinejnej funkcie
starostka, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave, poslankyňa BSK, člen DR DPMB

B. Osobné údaje manžela/kv vereiného funkcionára
Pavel

Meno

Priezvisko
1
IFerenčák

1
IJUDr

Titul

1

1

Adresa trvalého pobytu (ulica orient. č. obec PSCl

C. Osobné údaje neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti
Por. č.
1.
2.

Meno

Priezvisko

3.
4.

5.

Adresa trvalého pobvtu (ulica, orient. č., obec, PSCl
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 podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona.

E.

Zamestnanie (prac. pomer, dohody mimo PP, Zákonník práce, verejná služba, !tátna služba a pod.)
Zamestnávateľ
Funkcia
Príjem (EUR)
35400,17
mestská časť Bratislava-Cunovo
starostka
4028,73
hlavné mesto Bratislava
01 poslanec MsZ
6717,52
BSK
poslanec Z-BSK
649,5
Dopravný podnik mesta Bratislava
člen dozornej rady

F.

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

o

Príiem (EUR)

Funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb

G. vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb

o

Názov organizácie

Funkcia

Funkčné alebo iné
požitky (áno/nie)

Príjem (EUR)

H. Majetkové pomery verejného funkcionára

Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru
Podiel
Názov
LVč.
Katastrálne územie
BSM (áno/nie}
rodinný dom, garáž, záhrada
162,164 Čunovo
1.1
orná pôda
564,185 Čunovo
5.9
orná pôda.lesné pozemky
1526 Čunovo
1.1
orná pôda
524,171 Čunovo
1.1
orna pôda
1.6
1060 Čunovo
orna pôda
Čunovo
1.6
167
orná pôda
2.6
640 Čunovo
lesný pozemok
915,134 Čunovo
366/2650
lesný pozemok
193/3130
1348 Čunovo
orna pôda
1897 ICunovo
1.1
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy
Názov
Podiel
BSM (áno/nie}

o

Vlastníctvo majetkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy
Názov
Podiel
BSM (áno/nie}

o

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy

o

Potvrdenie o podanom daňovom priznanl k dani z prljmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný
na daňové účely potvrdzujúci sumu prljmov, ktoré verejný funkcionár zlskal za predchádzajúci
kalendárny rok
lnie
je priložený k tomuto oznámeniu (áno - nie)
bude priložený k tomuto oznámeniu najneskôr 30.4. (áno - nie)
lnie

1.

Majetkové pomery manžela/ky verejného funkcionára
Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru
LVč.
Katastrálne územie
Názov
Podiel

BSM {áno/nie}

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 min. mzdy
BSM {áno/nie}
Podiel
Názov

o

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy

o

J.

Majetkové pomery neplnoletých detí žijúcich v spoločnej domácnosti (Uvedú sa majetkové pomery
každého neplnoletého dieťaťa osobitne)

Neplnoleté deti uvedené včasti C. tohto oznámenia nevlastnia majetok podľačl. 7 ods. 1
písm. e) ústavného zákona (označte kritikom)
Neplnoleté dieťa uvedené včasti C. podčíslom ..................... tohto oznámenia nevlastní
majetok podračl. 7 ods. 1 pfsm. e) ústavného zákona (označte krížikom)
Meno a priezvisko neplnoletého dieťaťa
Vlastníctvo nehnuteľnosti, vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru
Katastrálne územie
LVč.
Podiel
Názov

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

o

1
1

BSM (áno/nie)

Podiel

'
Vlastníctvo maietkového práva alebo iná majetková hodnota presahujúca 35 násobok min. mzdy
Názov
Podiel
vklad v banke

Existencia záväzku na peňažné plnenie presahujúce 35 násobok minimálnej mzdy

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Datum: 14.3.2016

