
WEstme-irse

b.pkdíj sawestaíafflfiy 8kiiio>§tC %. Majetkových) pomtmív veřejného ffsasi^doiára

1. Titul, měno, priezvlsko ; Pavel Halabrín

2. Qznámenie za rok : 201ÍT

3, Qznáraemie bole podané:

Veřejná feakcfa: piůnaátor a poslanec Z TSK

5. Kp dru podania oznámettia spma pocrnieiiky icezlučiíelIVosÉi výkonu fwnkeie 
veřejného fankcionára s výkonooa inýeíi fcakcií, zaměstnaní silefe© činností 
podfa ěl. S ods. 1 a 2 v. z. 357/2004 Z. z.:

ANO

6. Popři výkone fcnfccie veřejného funlicioiíára vykonává následovně 
zaměstnán ie v pracovnorac poměre, alebo obdoíonomi pracovnora vzfahw, alebo 
síátnozamesínaneckom pomere ( či 7 ods. 1 písan. o) u. z. 357/2004 Z, z.:

N2 VYKONÁVÁM

7. Vykonává následovní noclnlkaíeFská činnost’, alebo ír.ú samostatná zárofoková 
šinnosi? { ěL 5 ods. 2 až 6 a ěí« 7 ode, h pfonr, b) u. z, 357/2G04 Z, z.:

NIK
8. Poěas výkonu verejnej Jnokcíe má t?eůo ílíEikeie ( ěí. 7 ods. 1 písm. c) uu z. 357/2004 

Z. z.):

ZIÁBNE

9. Příjmy dosíaknuté v caplyanicsa kalendárnom roka ( sl. 7. ods. 1 písmu d) is. z. 
357/2004 Z. z.)

38.276,- €



a) příjem % výkonu uiakcfc veřejného fumkcionára, za která sa dává omámeni®,
za ddmjiw Kaaemciarmv fok

b) příjem z výkonu Imýsh Jmnkcií, zaměstnaní, alebo činností, v ktorej 
vykonávaní veřejný funkcionář pokračuje aj po ujatí sa funkci© veřejného 
funkcionář®

/

1®. Vlasfeifetvo ECíímiteFiaostí vrátane byij a nebytového priestorn ( čl 7 ods. 1. písm. 
e) a ©eis, 4 písm* a) iu. z, 357/2004 Z. %,%

pozemky, byt, rodinný dom spěla s manželkou 1/2

11. Vlastaíetvo finutel’nej věci, Istorej zvyčajná cena přesahuje 35-násobek 
minimáSnej mzdy ( či. 7. ods. 1= písma. e) a ods. 4. písmo b) u. z. 357/2004 Z. z.:

/

12o Vlastníetvo majetkového práva, alebo ieej majeíkovej hodnoty, kterých 
jmenovitá hodnota přesahuje 35 - násobek minimáMej mzdy 
(cl. 7. ods. 1. písm. e) a ods, 4. mísm. c) u. z. 357/2004 Z. z.;

/

13. Existenci® závazku, kterého predmetom je penažné plnenie v memovitej hodnotě 
presalrajůeej 35 - násobok minlimálnej mzdy ( čl 7, ods. 1. písma. ©) a ods. 4. písm. 
d) «. z 357/2004 Z. z.) :

Úvěry v© VÚB a UCB

2


