
JUDr. Branislav Krivošík

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

orná pôda, parc. reg. C Kúpna zmluva zo dňa
15.06.2003

16.06.2016 90288
€

1/1 Bezpodielové

zastavané plochy a nádvoria,
parc. reg C

Kúpna zmluva zo dňa
17.10.2003

31.10.2003 1863 € 1/1 Výlučné

zastavané plochy a nádvoria,
parc. reg C

Kúpna zmluva zo dňa
17.10.2003

31.10.2003 495.64
€

1/1 Výlučné

rodinný dom svojpomocná výstavba 21.11.2008 110000
€

1/1 Bezpodielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

osobné motorové vozidlo Ford
Focus Combi

Kúpna zmluva zo dňa
08.06.2012

08.06.2012 12000
€

1/1 Bezpodielové

osobné motorové vozidlo Opel
Astra

Kúpna zmluva zo dňa
04.07.2019

04.07.2019 12000
€

1/1 Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

peňažný vklad v banke
UNICREDIT Bank,
pobočka zharaničnej
banky

príjem z výkonu funkcie sudcu, príjem z výkonu
samostatnej zárobkovej činnosti do r. 2018, mzda
manželky z pracovného pomeru, rodičovský
príspevok manželky

2016-2021 62
025,44
€

1/1 Bezpodielové

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

vybavenie a zariadenie domácnosti kúpne zmluvy a zmluvy o dielo 2009-2012 12
000,00 €

1/1 Bezpodielové

životná poistka v Allianz - Slovenská
poisťovňa, a. s.

Poistná zmluva zo dňa
05.03.2012

05.03.2012 3 098,91
€

1/1 Výlučné

životná poistka v Metlife poisťovňa Poistná zmluva zo dňa
22.07.2003

22.07.2003 3 319,39
€

1/1 Výlučné

životná poistka v Wuestenrot
poisťovňa, a. s.

Poistná zmluva zo dňa 0112.2007 01.12.2007 1 820,63
€

1/1 Manželkine /
manželove

peňažná pohľadávka Zmluva o pôžičke zo dňa
08.10.2020

08.10.2020 3 000,00
€

1/1 Bezpodielové

peňažný vklad na sporiacom účte v
ČSOB, a. s., pobočka zahraničnej
banky

Darovacia zmluva (dary starých
rodičov v prospech maloletých
detí)

2015-2021 1 672,14
€

1/1 Neplnoletých
detí

peňažný vklad v banke Fiobanka,
pobočka zahraničnej banky

súkromné prevody z bankového
účtu manželky

01.01.2021-
31.12.2021

57,34 € 1/1 Bezpodielové

peňažná pohľadávka Zmluva o pôžičke 31.05.2021 1 000,00
€

1/1 Bezpodielové

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 43 130,64 €

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



iné požitky.

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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