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QjErtámtfnie

fmikcíí,, Činněji a mtijctltnvýdi pmiiyniv

píulPai ůflliivnéliu zákonu I. .ÍS7/2CHÍ4 7_ o odirum; vervjíiélifs tfiiujrtm

1, Til ni, menu, pfhsčvhkn i Ing, Ján Rudná?

2. Ojtnámcjík' *a rek : Mí 5

,1, íJí.mirwnip bolu poiluiid ifJKtJUfů

4. Veřejná Íuíikdas psniamc TRK

5, Ku Uňu |(iniiuiiíi mninwnÉsi uplila podus ienkv nKfluřliernucll vvkurtfs funkdr 
verejnělni íunkelunáni ■■, výkonům Inýtb fniikdl, jMiftestimiiil ij-lelnu řlnn^ti 
podru ůl, 5 Mls, I « 1 u, v* 357/2004 7„ vs.: apiňant.

6. dspsi vykutu? funkclc v ervjméhu tokdofliivin výkonná vsi nn.deiiiivnů
íiUíM^liiank v pracovními poměre., a letni obelubitum pracovnom vyťatm. alcbu 
ítátoraaisicstnaneckom púmert ( d. 7 uds. 1 pism, b) ti, z. 357/2ÍHM Z. Z-l 
BODNÁR pím, n*r,tt,r PrkmpaJná 7, 9?t ůl Frí?>i'itka

7, Vykonává nasieduvnú podnlkaicP.Hků ííunosť, akllu lnů ssntwddnů ídnihkovů 
íínnosť ( cl. 5 uds. 2 si 6 ad. 7 «ls. 1, pbiil. b) tí. í„ 357/21MJ4 /„ ř,: 
/iťwfti? mírem.

tk kfiífls vy kunu vemcjnej funkci^ má tletri Funkcír | řl, 7 ods. I phin, ej ii» y, 35*7720114 
Z, 31.); nemam
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% Příjmy roh 2035 přijme ilosíahnutř v uphtnutpaii ktícndámomA reku -I čí, 1» mls,, 
1 pÍHn^ d& U'» *. 157/2IM14 /, í

ň) príjíns i výkonu funkeie vťrejjnélift rimkdonáira 
čistý: i ffiř.WJíř/fc

Id prljčTO t výkrmu juj*fh f|ipl«|í„ Minr%lniuií, aldui čanaiOsrih \ klitruj 
'lyknnávíinĚ veťcjuý funkťjiNtár pokračuje lij pu 'Upil m fuiikřiť <HHnc,|nélio 
ÍUEikcIottártt i m funiroln mu lis 2 Í4%li 11'R,

M. VlMititikho latiím utťl^iovíí trálMSť hyím m nefHtsiv^kci prk-viuru ( Čl( 7 mR 3, pikm< 
id A «<h, -4 pMlS, M9 lil /. 157/2004 /., ’if\ 
if mdkmf thwr f VíJ‘!řrťJ, 21' Ví A
2/byt i- Lúi Prhykhii, BS%k t.l‘ $628

II, V hni ničí *0 liimtelWj %cek kloicj ťayfln|ná celin |ifX'&iifíujv 15 uá^idiuk
mlnlmAlncj rai/dy ( čL 1. nik, k pfsin, ťj w mh, >1, plsm, Id w, t, IfflUHM /„ 
HUtú, Ktfitith zhF(aii\ flmmúné prmiritrdky,.

I2« VI|tNtnkl%(i mgjťlknvíliit práni, iilvlao Inej majeikuicj Iiodholy, Itlnrýťii gmpn<*s,Itá 
IhnJhhIh přikuli m Ji' 35 - ndtnlaok mlíilnnlilmrjl ilmli,* (Či.7 min, L planil, e'| u
o(taH 4, plim, cji n, /. .15772(1114 /„j
tmmeíka %, AJflřííf Smínénjyé, bytk,w, Frh*'íitsň, LIr642$ fBSAJ)

li.l. fahtraííi /Avftf.kn, kktrfhn pmliiivímu Je príWmí'1 jilntfilr v, nieiioviliej IioiIooip 
přesáli ujúet-jj .15 - niwbrik raiinlniíílncj rn/aly { či. 7, uds, L phan. t) a uds. 4. pi«n, 
dj ik i .157j'2ÍIĎ4 Z. : 
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