
JUDr. Tomáš Kališka

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť podielu Forma
vlastníctva

Byt č. 27 so spoluvlastníckym podielom
3119/1000000 na spoločných častiach,
zariadeniach, príslušenstve a pozemku (parc.
reg. "C" s parc. č. 1023 - zastavaná plocha a
nádvorie)

Rozhodnutie o
dedičstve

24.12.1997 1536.6
€

1/6 Podielové

Byt č. 8 a spol. podiel 221/10000 na spol.
častiach zariadeniach,príslušenstve a
pozemkoch (parc. "C" s parc. č. 1501, 1502 a
1503 - zast. plocha a nádvorie) a Stavba -
výťah so súp. č. 3770 na parc. reg. "C" č.
1516/8 - spol. podiel 769/20000

Kúpna zmluva
zo dňa
31.7.2017

23.02.2018 70000 € 1/2 Podielové

Byt č. 8 a spol. podiel 221/10000 na spol.
častiach zariadeniach,príslušenstve a
pozemkoch (parc. "C" s parc. č. 1501, 1502 a
1503 - zast. plocha a nádvorie) a Stavba -
výťah so súp. č. 3770 na parc. reg. "C" č.
1516/8 - spol. podiel 769/20000

Kúpna zmluva
zo dňa
31.7.2017

23.02.2018 70000 € 1/2 Manželkine
/
manželove

Parcela registra "E" - trvalý trávny porast rozhodnutie o
dedičstve

25.2.2012 171.31
€

11/72 Podielové

parcely reg. "E" zastavaná plocha a nádvorie
(7135 až 7137), orná pôda (7137, 7141,
7142, 7143, 7144, 7148 a 7150), trvalý
trávny porast (7140, 7145, 7146, 7151 a
7152), lesný pozemok (7149)

Rozhodnutie o
dedičstve

25.2.2012 3581.72
€

11/72 Podielové

Parcely reg. "E" - lesný pozemok (3134/2 a
3142/2), trvalý trávny porast (3137/1,
3137/2, 3137/3 a 3140), záhrada (3139)

Rozhodnutie o
dedičstve

25.2.2012 128.15
€

1/287 Podielové

Parcely reg. "E" - ostatná plocha (386), trvalý
trávny porast (388/1, 1002/1 až 1002/5 a
1113), orná pôda (1112, 1115/1, 1115/2 a
4560)

Rozhodnutie o
dedičstve

25.2.2012 9.46 € 1/702 Podielové

Parcely reg. "C" - lesný pozemok a Parcely
reg. "E" - lesný pomzemok, trvalý trávny
porast, ostatná plocha

Rozhodnutie o
dedičstve

25.2.2012 682.55
€

7528349/9999999999 Podielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Osobné motorové vozidlo SEAT LEON
ST r.v.2018

Kúpna zmluva zo dňa
1.3.2018

1.3.2018 19940
€

1/1 Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 1 934,41 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

Úver (zmluva o splátkovom úvere) SLPS, a.s. 1.8.2019

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

Príjem zo správy vlastného majetku - nájom pozemkov Roľnícke družstvo Klenovec 26.33 €

Príjem zo správy vlastného majetku - nájom za revír Poľovnícke združenie SNP-Klenovec 10.1 €

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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