
JUDr. Jana Halušková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2020

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

byt - garsonka č. 20 zmluva o prevode
vlastníctva bytu

28.07.1999 263.06 € 1/1 Výlučné

spoluvl. podiel na spol. častiach a spol.
zariadeniach byt. domu

zmluva o prevode
vlastníctva bytu

28.07.1999 263.06 € 2550/254740 Výlučné

byt č. 34 kúpna zmluva 01.12.2006 29537.45
€

1/1 Výlučné

spoluvl. podiel na spol. častiach a spol.
zariadeniach obyt. domu

kúpna zmluva
(zakúpené s bytom)

01.12.2006 168.54 € 6230/529320 Výlučné

spoluvl. podiel na pozemku pod obytným
domom

kúpna zmluva
(zakúpené s bytom)

01.12.2006 168.54 € 5230/529320 Výlučné

spoluvl. podiel na pozemku pod bytovým
domom

kúpna zmluva 11.07.2016 69.22 € 2550/254740 Výlučné

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

osobné motorové vozidlo Citroen C3
r.v. 2008

kúpna zmluva zo dňa
26.05.2011

26.05.2011 8200
€

1/1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

zostatok na bežnom účte vedenom v Tatrabanka, a.s. sporenie od r. 2000 43
377,97
€

1/1 Výlučné

úspory - podielové listy AXA sporenie z
platu

od r. 2000 8
230,33
€

1/1 Výlučné

úspory staveb. sporenie Wustenrot stavebná sporiteľňa sporenie od 30.12.2016 5
467,70
€

1/1 Výlučné

podiely v podielových fondoch Prvá penzijná Správcovská
spoločnosť poštovej banky

úspory z platu od 02.12.2000 16
565,43
€

1/1 Výlučné

podielové listy Tatrabanka, a.s. - TAM-DPF a TAM-SMF úspory z platu od r. 2000 65
968,46
€

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 44 495,53 €

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.

plynú

Príjmy a iné pôžitky

Popis Suma

správa vlastného majetku (prenájom bytu-garsonky) január - september 2020 brutto príjem 1170 €



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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