
JUDr. Hana Hubináková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2019

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť podielu Forma
vlastníctva

Pozemok-stavebný pozemok Darovacia
zmluva

16.10.2012 60000 € Manželkine /
manželove

Ostatné plochy kúpna zmluva 21.10.2013 984 € Bezpodielové

Rodinný dom s príslušenstvom vytvorenie
novej veci

2013 305000
€

Bezpodielové

Rodinný dom+dvojgaráž+pozemok dedičstvo 6.9.2014 30000 € 1/6 Výlučné

Rodinný dom a pozemok dedičstvo 6.9.2014 25000 € 1/6 Výlučné

lesné pozemky dedenie 06.09.2014 2874.15
€

114960/23983533 Výlučné

byt č. 210 v polyfunkčnom dome če.9
+zastavané plochy a nádvoria LV č. 9044+LV č.
9236

kúpna zmluva 7.11.2019 52000 € 1/1 Bezpodielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena Veľkosť podielu Forma vlastníctva

osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 9.11.2017 11100 € Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Pohľadávka z účtu v SLSP, a.s. výplata miezd+sociálne
dávky na maloleté deti

31.12.2019 25 716 € Bezpodielové

pohľadávka z účtu NN Tatry-Sympatia,
d.d.s., a.s.-III.pilier DDS

dôchodkové sporenie 27.3.2006 4 976 € Bezpodielové

obchodný podiel v spol. BUSINESS AND
DRIVE, spol. s r.o., Továrenská 3/B,
Malacky, IČO 35717751

Zmluva o prevode obch.
podielu+súhlas valného
zhromaždenia

12.7.2018 2 390 € Manželkine /
manželove

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Cena

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 34 536 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

Zmluva o splátkovom úvere-navýšenie starého úveru na sumu 90.009 eur-refinancovanie 5.11.2019

Vyhlásenia

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

2.Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zákona 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
spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

nie sú

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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