
Mgr. Mária Kašíková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2016

Zoznam nehnuteľností

Názov / popis Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

2-izbový byt kúpa 26.8.2010 47000
€

1/1 Výlučné Bez
zmeny

Rodinný dom darovacia zmluva 16.02.2016 20 € 1/2 Podielové Prírastok

Trvalé trávnate porasty darovacia zmluva 16.02.2016 655 € 6/34 Podielové Prírastok

Záhrady darovacia zmluva 16.02.2016 327 € 6/34 Podielové Bez
zmeny

Zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 16.02.2016 274 € 6/34 Podielové Prírastok

Orná pôda darovacia zmluva 16.02.2016 4000 € 1/4 Podielové Prírastok

Záhrady darovacia zmluva 16.02.2016 4 € 7/34 Podielové Prírastok

Záhrady darovacia zmluva 16.02.2016 85 € 7/34 Podielové Prírastok

Zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 16.02.2016 218 € 7/34 Podielové Prírastok

Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

osobné motorové vozidlo Nissan
Note

kúpa 18.9.2012 9000
€

1/1 Výlučné Bez
zmeny

Zariadenie bytu kúpa 1993-2011 1/1 Výlučné Bez
zmeny

Majetkové práva

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

III. pilier dôchodkového
sporenia

sporenie 15.6.2004-
2016

4 437
€

1/1 Výlučné Prírastok

II. pilier dôchodkového
sporenia

sporenie 23.3.2005 -
2016

20 538
€

1/1 Výlučné Prírastok

úspory plat, úspory, dar od rodičov, predaj
bytu v r. 2011

1981 - 2016 31 000
€

1/1 Výlučné Prírastok

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

príjem z výkonu funkcie sudcu – netto mzda 2016 29 869 € 1/1 Výlučné

Peňažné záväzky

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

hypotgekárny úver kúpa bytu VIII. 2010 8 948
€

1/1 Výlučné Úbytok

stavebný úver zmenený zo stavebného
medziúveru

rekonštrukcia
bytu

2014 1 946
€

1/1 Výlučné Úbytok

Súbor hnuteľných vecí a majetkových práv

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

osobné motorové vozidlo
Nissan Note

kúpa 18.9.2012 9 000
€

1/1 Výlučné Bez
zmeny

Zariadenie bytu kúpa 1993-2011 0 € 1/1 Výlučné Bez
zmeny

III. pilier dôchodkového
sporenia

sporenie 15.6.2004-
2016

4 437
€

1/1 Výlučné Prírastok

II. pilier dôchodkového
sporenia

sporenie 23.3.2005 -
2016

20
583 €

1/1 Výlučné Prírastok



plat z výkonu funkcie sudcu
- netto

výkon funkcie sudcu r. 2016 29
869 €

1/1 Výlučné Prírastok

úspory plat, úspory, dar od rodičov, predaj
bytu v r. 2011

1981 - 2016 31
000 €

1/1 Výlučné Prírastok

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

Kašík Martin ÚVTOS Sučany energetik a vodohospodár

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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