
Mgr. Miriam Kamenská

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

rodinný dom kúpna zmluva a zmluva o zriadení
vecného bremena

2002 15435.17
€

1/1 Výlučné

rodinný dom kúpna zmluva a zmluva o zriadení
vecného bremena

2002 829.85 € 1/1 Výlučné

zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 2009 1813 € 1/1 Výlučné

orná pôda darovacia zmluva 2009 1443 € 1/1 Výlučné

zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 2009 2553 € 1/1 Výlučné

zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 2009 888 € 1/1 Výlučné

zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 2009 999 € 1/1 Výlučné

zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 2009 777 € 1/1 Výlučné

záhrady darovacia zmluva 2009 5957 € 1/1 Výlučné

zastavané plochy a
nádvoria

darovacia zmluva 2009 1776 € 12/18 Podielové

zastavanéplochy a
nádvoria

darovacia zmluva 2009 407 € 1/2 Podielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena Veľkosť podielu Forma vlastníctva

motorové vozidlo kúpa 2008 15763.8 € 1/1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

sporiaci účet plat sudcu 2013-2021 38 470,52 € 1/1 Výlučné

bežný účet plat sudcu 2021 2 991,99 € 1/1 Bezpodielové

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Podielový list emitovaný
spoločnosťou Asset Management
Slovenskej sporiteľne, správ. spol.

a.s., Bratislava, IČO: 35820705,
SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ FOND

investovanie (pokyn na nákup) 22.10.2015 5 475,62
€

1/1 Bezpodielové

Podielový list emitovaný
spoločnosťou Asset Management
Slovenskej sporiteľne, správ. spol.
a.s., Bratislava, IČO: 35820705,
SPORO AKTÍVNE PORTFÓLIO

investovanie (pokyn na nákup) 15.11.2018 4 093,04
€

1/1 Bezpodielové

Podielový list emitovaný
spoločnosťou Asset Management
Slovenskej sporiteľne, správ. spol.
a.s., Bratislava, IČO: 35820705,
SPORO FOND MAXIMALIZ VÝNOSOV

investovanie (pokyn na nákup) 22.10.2015 3 110,67
€

1/1 Bezpodielové

Cenný papier ERSTE SMART INVEST
GARANT III

investovanie (pokyn na nákup) 16.05.2018 3 399,94
€

1/1 Bezpodielové

Podielový list emitovaný
spoločnosťou Asset Management
Slovenskej sporiteľne, správ. spol.
a.s., Bratislava, IČO: 35820705,
SPORO GLOBAL RENTA

investovanie (pokyn na nákup) 27.01.2020 4 089,32
€

1/1 Bezpodielové

Podielový list emitovaný
spoločnosťou Asset Management
Slovenskej sporiteľne, správ. spol.

investovanie (pokyn na nákup) 17.01.2020 7 998,95
€

1/1 Bezpodielové



Slovenskej sporiteľne, správ. spol.
a.s., Bratislava, IČO: 35820705, AM
SLSP ERSTE REALITNA RENTA

doplnkové dôchodkové sporenie Účastnícka zmluva o doplnkovom
dôchodkovom sporení č.
1554758355 uzatvorená s NN
Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.,
Bratislava, IČO: 35976853

17.06.2021 700,00 € 1/1 Bezpodielové

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 42 793,60 €

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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