
Mgr. Pavel Ištók

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

pozemok - zastavaná plocha a
nádvorie

dedenie 25.01.2018 1500 € 1/2 Podielové

pozemok - záhrada dedenie 25.01.2018 1500 € 1/2 Podielové

rodinný dom dedenie 25.01.2018 27000
€

1/2 Podielové

Hnuteľné veci

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

penažný vklad na sporiacom účte v
OTP banka, a.s.

plat 2017-2021 200,00
€

1/1 Výlučné

investícia do ETF ESG fondov -
Partners Investments, a.s.

príjem z predaja podielových
fondov, plat, úspory

21.12.2020 -
31.12.2021

25
760,30
€

1/1 Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

investícia do ETF Fondov - Finax plat, úspory september - december
2021

5 731,00
€

1/1 Výlučné

etf fondy, akcie, frakcie akcii - Etoro plat, úspory november - december
2021

5 840,00
€

1/1 Výlučné

Investičné životné poistenie Prestige MAX -
Uniqa

plat 2015 - 31.12.2021 2 900,00
€

1/1 Výlučné

Životné poistenie PROFI INVEST - NN Životná
poisťovňa

plat jún 2019 - 31.12.2021 3 000,00
€

1/1 Výlučné

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 43 601,77 €

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 - dividendy z akcii - november - december 2021 5.19 €

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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