
JUDr. Roman Huszár

Majetkové priznanie sudcu za rok 2020

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

byt, garážové státie zmluva o prevode
vlastníctva bytu

6.12.2012 80000
€

1 Výlučné

rodinný dom, zastavané plochy a
nádvoria, záhrady

darovacia zmluva 1.7.2015 100000
€

1/1 Výlučné

Nebytový skladový priestor č. P42 Kúpna zmluva 20.3.2020 4500 € 1/1 Výlučné

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena Veľkosť podielu Forma vlastníctva

motorové vozidlo Audi A6 kúpa 2014 37820 € 1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Peňažný vklad Tatra banka, a.s., bežný účet plat, úspory, 2001-2020 41 465,00
€

1/1 Výlučné

Peňažný vklad Tatra banka, a.s., terminovaný
účet

plat, úspory, 2001-2020 35 152,00
€

1/1 Výlučné

Peňažný vklad VÚB banka, a.s., terminovaný
účet

dar rodičia, dar
mama

2019-2020 85 000,00
€

1/1 Výlučné

Peňažná pohľadávka Zmluva o pôžičke 9.4.2019 25 000,00
€

1/1 Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

- - - 0,00 € - Bezpodielové

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 49 026,88 €

Záväzkové vzťahy

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.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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