
JUDr. Martina Holecová

Majetkové priznanie sudcu za rok 2020

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

DOM, Pozemok - parcela registra "C", druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie

kúpna zmluva 16. 03. 2005 142733.85
€

1/2 Podielové

Rodinný dom, pozemok - parcela registra "C", druh
pozemku: trvalý trávnatý porast, pozemok - parcela
registra "C", druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, pozemok - parcela registra "C",druh
pozemku: ostatná plocha

kúpna zmluva 19.04.2013 198000 € 1/2 Podielové

Byt č. 7 v obytnom dome č.s. 1832, Na Uhlisku č. 16,
18, Banská Bystrica

kúpna zmluva 01.03.2011 66700 € 1/1 Manželkine /
manželove

Pozemok - parcela registra "C", druh pozemku: trvalý
trávnatý porast

kúpna zmluva 11.06.2019 14075 € 1/1 Bezpodielové

Pozemok - parcela registra "C", druh pozemku:
ostatná plocha

kúpna zmluva
zo dňa
12.05.2020

16.06.2020 1250 € 1/1 Bezpodielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

osobné motorové vozidlo značky HONDA,
obchodný názov CR-V

kúpna zmluva zo dňa
17. 02. 2020

26. 03. 2020 10500
€

1/1 Bezpodielové

obytný príves značky STERCKEMAN obchodný
názov STARLETT 470PE 2015

kúpna zmluva zo dňa
19. 06. 2020

08. 10. 2020 11300
€

1/1 Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

účtovný zostatok (pohľadávka) na
bežnom účte ku dňu 31.12.2020

príjem z pracovnej činnosti, príjem
z výkonu funkcie, darovanie,
príjmy zo sociálneho zabezpečenia

od roku 2008
až do roku
2020

7
907,26
€

1/1 Bezpodielové

podiel v podielových fondoch Tatra
Asset Management (zostatok na
danom konte ku dňu 31.12.2020)

príjem z pracovnej činnosti,
darovanie, príjem z výkonu funckie

2008-2020 18
937,73
€

1/1 Bezpodielové

sporenie v Doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti Tatra banky, a.s.
(hodnota osobného účtu ku dňu
31.12.2020)

príjem z pracovnej činnosti, príjem
z výkonu funkcie

2018-2020 4
087,34
€

1/1 Výlučné

investičné životné poistenie (hodnota
poistenia ku dňu 31.12.2020 odhad)

príjem z pracovnej činnosti, príjem
z výkonu funkcie

2017-2020 872,99
€

1/1 Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 34 069,02 €

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 sú



pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého priznania. 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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