
JUDr. Peter Hatala

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma vlastníctva

byt kúpa 2009 195800
€

1 Výlučné

Byt s pozemkom a s
garážou

Darovacia zmluva 29.decembra 2008 80000 € 1/1 Manželkine /
manželove

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena Veľkosť podielu Forma vlastníctva

os. mot. vozidlo kúpa 2016 40000 € 1 Výlučné

motocykel kúpa máj 2015 4600 € 1/1 Výlučné

osobný automobil kúpa 9.12.2013 30553 € 1/1 Manželkine / manželove

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

termín. vklady, podielové listy,
sporož.
účet,stav.sporenie,investície
,dôchodok

plat, úroky z vkladov, úspory z pred.
pozemkov, mot. vozidiel, oredaj bytu,
štát.prémia, výnosy z pod. listov,
dôchodok

1980-2021 494
000,00
€

1/2 od
r. 2017

Bezpodielové

podiel.list, vklad. účet, osob.
účet

dar od rodičov od, plat sudcu, pedag.
činnosť

1990-2021 29
700,00
€

1/1 Manželkine /
manželove

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 78 226,00 €

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.

sú

Zoznam blízkych osôb

Priezvisko Meno Titul pred Titul za Inštitúcia Funkčné zaradenie

Hatalová Jana JUDr. PhD. NSS predsed.senátu

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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