
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

za kalendárny rok 2018 k 31. marcu 2019 

A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi 

Meno a priezvisko (tituly) 

Rodné priezvisko 
Rodné číslo 1> 

RNDr. Martin ZAŤOVIČ 

Zaťovič 
711114/6284 

Adresa na doručovanie doporučených zásielok 1> Ľuda Zúbka 31, 841 01 Bratislava 
Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva toto 
oznámenie2> 

v , 

Starosta MC Bratislava - Dubravka 

B. Údaje oznámenia 

1. Ku dňu podania tohto oznámenia spÍňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie 
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. S ods. 1 
a 2 ústavného zákona, keďže5>: 

a) 

b) 

<) 

nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti , ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa 
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, 

nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontro lného alebo 
dozorného orgánu právn ickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej č innosti (okrem valného 
zhromaždenia a č lenskej schôdze),3> 

nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom 
stanovených podmienok) 4> 

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie 
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom 
pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): 

Názov zamestnávate ľa: Gymnázium 

Sídlo Bilíkova 24, Bratislava 

Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkc ie podľa Zákonníka práce ÁNO M& 5) 

S. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): 



aj Vykonávam funkciu v územnej samospráve7l 

! .Obec, alebo samosprávny kraj , kde sa funkcia vykonávala. BSK 

názov/ označen ie funkcie poslanec 

Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5> 

2.0bec, alebo samosprávny kraj , kde sa funkcia vykonávala. MČ Bratislava-Dúbravka 

názov/ označenie funkcie: starosta 

Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5l 

c) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi vyplýva 
zo zákona alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec8l 

Názov podnikateľského subjektu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 

Sídlo - Sabinovská 16, Bratislava 

PSČ 820 OS IČO 42 259 967 

Právna forma vykonávania podnikateľskej činnost i Krajská organizácia cestovného ruchu podľa z.č. 
91/2010 Z.z. 

Funkcia predseda 

Z tejto funkcie mám nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5l 

6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú 
dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 až 5, 
dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona)98>: 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok 
v Eur 

27.701.95€ 

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnan í alebo činností 10) , v ktorých vykonávaní som pokračoval aj po 
ujatí sa funkcie verejného funkcionára v Eur 

-
7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom 
daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové 
účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som získal za predchádzajúci kalendárny rok 

áno - zošlem dedeteeee de 30.4. t.F. 
C. Majetkové pomery verejného 
manžela/manželky a neplnoletých detí, 
ods. 1 písm. e) ústavného zákona) 

funkcionára a majetkové pomery 
ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 
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1. Majetkové pomery verejného funkcionára11 l 

•> Nehnuteľný majetok 
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná 

plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový 
priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, 
rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby. 

1. Druh majetku záhrada, objekt na individuálnu rekreáciu 

Katastrálne územie: Záhorská Bystrica 

Číslo parcely 3674/1, 3674/2, 3674/3, 
Číslo L V 560 Podiel 1 /2 

Číslo parcely 3675/1, 3675/2, 3675/3 
Číslo L V 561 Podiel 1/ 1 

Číslo parcely 3634/1, 3634/2, 3633/2 
Číslo LV 546 Podiel 1/ 1 

2. Druh majetku zastavané plochy a nádvoria 

Katastrálne územie: Záhorská Bystrica 

Číslo parcely 3304/1, 3304/2, 3316, 3341, 3360, 3454, 3479, 3597, 3654, 3708, 3740, 
3746/1,3746/2,3756,3797,3850,3522,3798,3521 
Číslo L V 805, 7018, 7004, 7113, 5635 Podiel 1/332 

3. Druh majetku byt 

Katastrálne územie Dúbravka 

Číslo parcely 2793,2794, 2795 
Číslo L V 3430 
Číslo LV 4653 

Podiel 1/2 
Podiel 61 18/820760 

4. Druh majetku zastavané plochy a nádvoria, záhrady 

Katastrálne územie: Malacky 

Číslo parcely 4188/25, 4188/183, 4188/264 

2) Majetkové pomery manžela/manželky15) 

Meno, priezvisko, tituly - Zdenka -

Rodné priezvisko -

Trvalý pobyt 

a) Nehnuteľný majetok -

1. Druh majetku 

Číslo LV 2760 Podiel 1/3 
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Katastrálne územie:

Číslo parcely

Číslo parcely

Číslo parcely

2. Druh majetku

Katastrálne územie:

Číslo parcely

3. Druh majetku.

Katastrálne územie -

Číslo parcely
Podiel
Podiel 

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 12>

I. Popis

Podiel v%.

2. Popis ........................................................................................................................................................... .

Podiel v%, ..................................... . 

3. Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v spoločnej
domácnosti 16>

Meno a priezvisko dieťaťa

Trvalý pobyt

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. 

Dátum 25.3.2019

Miesto Bratislava

vlastnoručný podpis
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