
JUDr. Peter Heinrich

Majetkové priznanie sudcu za rok 2020

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma vlastníctva

Vinica kúpa 30.04.2001 15153 € 1/1 Bezpodielové

Zastavané plochy a
nádvoria

vyčlenená z parc. 209/1 30.04.2001 0 € 1/1 Bezpodielové

Rodinný dom výstavba roky2002-
2004,2008

190000 € 1/1 Bezpodielové

Byt Zmluva o prevode
vlastníctva bytu

16.07.2014 13180.81
€

1/1 Výlučné

Byt dedičstvo 14.02.2019 70000 € 1/2 Manželkine /
manželove

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Nákladné motorové vozidloToyota
Hilux

Kúpna zmluva 13.11.2020 13000
€

1/1 Výlučné

Guľovnica Blaser R8 Kúpna zmluva 10.09.2020 9338 € 1/1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Peňažný vklad v Slovenskej
sporiteľni

Kúpna zmluva zo dňa
05.10.2020

19.10.2020 100
604,00 €

1/1 Výlučné

Peňažný vklad vo VUB Kúpna zmluva zo dňa
05.10.2020

22.12.2020 30 000,00
€

1/1 Výlučné

Peňažný vklad v Tatra banke Úspory, mzda, poistne
plnenie, dar

roky 2004-2020 55 541,23
€

1/1 Bezpodielové

Bežný účet v Tatra banke Hypotekárny úver 2002 - 2020 3 811,03
€

1/1 Bezpodielové

Peňažný vklad vo VUB Kúpna zmluva zo dňa
05.10.2020

19.10.2020,
22.12.2020

99 586,45
€

1/1 Výlučné

Bežný účet vo VUB Založenie účtu, mzda 1998 az 2020 8 816,36
€

1/1 Bezpodielové

Investičný účet Tatra banke Úspory, mzda, poistne
plnenie, dar

01.08.2019 10 000,00
€

1/1 Bezpodielové

Podielové fondy v Tatra banke Úspory, mzda, poistne
plnenie, dar

01.08.2019 10 385,94
€

1/1 Bezpodielové

Peňažný vklad v Slovenskej
sporiteľni

dedičstvo 2019 -2020 92 749,06
€

1/1 Manželkine /
manželove

Cenné papiere v Slovenskej
sporitelni

dedičstvo 2019 25 100,93
€

1/1 Manželkine /
manželove

Bežný účet vo VUB mzda 2016 - 2020 1 482,03
€

1/1 Bezpodielové

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 41 581,87 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

Hypotekárny úver Tatra banka 17.08.2002

Pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania 25.02.2002

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.

plynú

Príjmy a iné pôžitky

Popis Suma

Kúpna zmluva z 05.10.2020 320000 €

Príjem z najomného za prenájom bytu BSM 972.61 €

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.

sú

Zoznam blízkych osôb

Priezvisko Meno Titul pred Titul za Inštitúcia Funkčné zaradenie

Heinrichová Ivana Mgr. OS Nitra sudca

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.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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