
JUDr. Viliam Hlaváč

Majetkové priznanie sudcu za rok 2016

Zoznam nehnuteľností

Názov / popis Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť podielu Forma
vlastníctva

Zmena

Zastavaná plocha (rodinný dom) dedenie 1992 9958
€

1/3 - ina Výlučné Bez
zmeny

trvalý trávnatý porast kúpa 1996 166
€

21600/16113660 Výlučné Bez
zmeny

orná pôda dedenie 2004 66 € 1/3 v pomere k
dedičstvu

Výlučné Bez
zmeny

orná pôda dedenie 2004 59 € 1/3 v pomere k
dedičstvu

Výlučné Bez
zmeny

orná pôda dedenie 2005 89 € Výlučné Bez
zmeny

združené pozemky, TTP, orná pôda, lesné
pozemky, ostatné plochy

dedenie 2004 765
€

1/6 v pomere k
dedičstvu

Výlučné Bez
zmeny

TTP dedenie 1992 368
€

1/3 v pomere k
dedičstvu

Výlučné Bez
zmeny

orná pôda, TTP dedenie 1988 133
€

Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

orná pôda dedenie 2004 228
€

Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

lesné pozemky dedenie 2004 440
€

Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

orná pôda, lesné pozemky, TTP, ostatné
plochy

dedenie 2003 3021
€

Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

zastavaná plocha (garáž) kúpa 2015 7500
€

19 m2 Bezpodielové Bez
zmeny

Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

bytové
zariadenie

kúpa 1996-2016 13836.54
€

Bezpodielové Prírastok

poľovnícké
zbrane

kúpa - dar 1986,1990 268 € Bezpodielové Bez
zmeny

motorové vozidlo kúpa 6. 6. 2012 15660 € Bezpodielové Bez
zmeny

motorové vozidlo leasingová zmluva 21.2.2014 33000 € Podielové Bez
zmeny

Majetkové práva

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

vklad - sporiteľňa plat, dôchodok 1976-2016 61 381 € Bezpodielové Prírastok

osobný účet - sporiteľňa plat, dôchodok 1976-2016 3 962 € Bezpodielové Prírastok

osobný účet - sporiteľňa plat,dôchodok 1976-2016 27 € Bezpodielové Úbytok

doplnkové dôchodkové sporenie plat 2005-2016 8 370 € Bezpodielové Prírastok

zmluva o stavebnom sporení plat 30. 1. 2014 837 € Bezpodielové Prírastok

vklad - sporiteľňa plat - dôchodok 1976-2016 39 202 € Bezpodielové Prírastok

účet sporiteľňa - podnikateľký plat 2012-2016 7 377 € Bezpodielové Prírastok

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

dôchodok dôchodok 2016 12 439 € Bezpodielové

príjem z výkonu funkcie sudcu – netto mzda 2016 41 288 € Bezpodielové

Peňažné záväzky

Popis práva Dôvod Dátum Cena Veľkosť Forma Zmena



Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

poistná zmluva - Slovenská poisťovňa zmluva 2001 0 € Výlučné Bez
zmeny

poistná zmluva - Slovenská poisťovňa zmluva 1982 0 € Výlučné Bez
zmeny

zmluva o spotrebnom úvere PSA FINANCE
Slovakia s.r.o.

zmluva o spotrebnom
úvere

2014 23
100 €

Bezpodielové Úbytok

Súbor hnuteľných vecí a majetkových práv

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

sporenie, sporožírové účty, DDS plat 1976-2016 121 155 € Bezpodielové Prírastok

bytové zariadenie a zbrane kúpa, dar 1996 - 2016 14 105 € Bezpodielové Prírastok

motorové vozidlo kúpa 2012 15 660 € Bezpodielové Bez zmeny

motorové vozidlo leasingová zmluva 2014 33 000 € Bezpodielové Bez zmeny

Vyhlásenia

1.Vyhlasujem, že spĺňam / nespĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. spĺňam

2.Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi plynú / neplynú funkčné alebo iné
požitky.

neplynú

3.Vyhlasujem, že mne blízke osoby sú / nie sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane
rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

sú

Zoznam blízkych osôb

V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb ( § 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú
sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti
ministerstva, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie

Priezvisko Meno Titul pred Titul za Inštitúcia Funkčné zaradenie

Bednarčík Antónia JUDr. Najvyšší súd SR asistent sudcu

Bednarčík Roman GR ZVJS justičná stráž

Demjan Štefan GR ZVJS justičná stráž

4.Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní, vyhlásenie a oznámenie sudcu sú / nie sú
pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého priznania.

sú
pravdivé

5.Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré posielam Súdnej rade SR v písomnej podobe sú / nie sú zhodné s
údajmi, ktoré som Súdnej rade SR odoslal prostredníctvom elektronického formulára.

sú
zhodné

6.Čestne vyhlasujem, že mám / nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej
domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.

nemám
vedomosť
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