
JUDr. Andrea Havírová

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

rodinný dom dedenie a darovanie r.2004 99581.76
€

1/2 Podielové

Byt č. 6 na 2. poschodí bytového domu prevod z nájomníka do
vlastníctva

1.12.2000 50000 € 1/1 Výlučné

orná pôda, trvalé trávnaté porasty,
zastavané plochy a nádvoria

darovanie a dedenie r. 2004, r.2005 4149.24
€

1/2 Podielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

osobné motorové vozidlo Opel Corsa kúpa 1.4.2009 15000 € 1/1 Výlučné

Osobné motorové vozidlo Toyota
Corolla

kúpa 04.03.2015 19839.9
€

1/1 Výlučné

Osobné motorové vozidlo Toyota Auris
combi

kúpa 05.10.2015 15799 € 1/1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

úspory na bankových účtoch príjem, vrátane nemocenských dávok
a nároku zo životného poistenia a
úrazového poistenia

01.01.2021 -
31.12.2021

23
968,86
€

1/1 Výlučné

výplata životného poistenia z
dôvodu ukončenia poistnej zmluvy
poisťovňou MetLife Europe

zánik životného poistenia 10.12.2021 1
939,46
€

1/1 Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 27 008,21 €

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

Havír Ondrej JUDr. Okresný súd Badejov Vyšší súdny úradník

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


	JUDr. Andrea Havírová
	Majetkové priznanie sudcu za rok 2021
	Nehnuteľný majetok
	Hnuteľné veci
	Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
	Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
	Príjem z výkonu funkcie sudcu
	Záväzkové vzťahy
	Vyhlásenia
	Zoznam blízkych osôb



