
JUDr. Eva Halková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť podielu Forma
vlastníctva

Rodinný dom, parc. reg C Dodávateľsky a vlastnou
výstavbou, Zmluva o dielo zo
dňa 2.3.2017 a ďalšie
hotovostné doklady

3.10.2019 135000
€

1/1 Bezpodielové

Garáž, parc. reg C Dodávateľsky a vlastnou
výstavbou, Zmluva o dielo zo
dňa 2.3.2017 a ďalšie
hotovostné doklady

3.10.2019 12000 € 1/1 Bezpodielové

zastavené plochy a nádvoria
parc. reg C

darovacia zmluva 11.2.2016 7000 € 1/1 Výlučné

Zastavené plochy a nádvoria
parc. reg C

darovacia zmluva 11.2.2016 21000 € 1/1 Výlučné

Rodinný dom + zastavaná
plocha a nádvorie, parc. reg C

Osvedčenie o vyhlásení o
vydržaní vlastníctva k
nehnuteľnosti N: 253/2014, NZ:
46278 - Z 3042/14 - 9/15 +
dedenie

21.1.2015 750 € 1/4 Výlučné

Rodinný dom s príslušenstvom
(zastavané plochy a nádvoria,
záhrada), parcely registra C

dedením + Osvedčenie o
vyhlásení o vydržaní vlastníctva
k nehnuteľnosti N: 253/2014,
NZ: 46278 - Z 3042/14 - 9/15

21.1.2015 4149.24
€

1/2 Výlučné

združené pozemky (orná
pôda, trvalé trávnaté porasty,
lesné pozemky), parcely
registra C, parcely registra E

dedením 4.12.2006 2368.12
€

1/1, 1/1, 1/1,
4/16, 1/2, 6/24,
1/16, 1/4, 1/4,
1/4, 1/4,
12/192, 4/3840,
1/8, 12/192,
1/8, 1/16

Výlučné

Byt č.2 v bytovom dome dedením 11.4.2003 2489.54
€

1/4 Manželkine /
manželove

zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra C

dedenie, zámenná zmluva V-
216/20 - 15/20

20.2.2020 49.16 € 1/2 Manželkine /
manželove

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia
Combi 2.0 r. v. 2018

Kúpna zmluva 9.8.2018 21012
€

1/1 Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Peňažné prostriedky na bežnom
bankovom účte v banke VÚB / manžel

plat 2020-2021 6
872,00
€

1/1 Bezpodielové

Peňažné prostriedky na sporiacom
bankovom účte v banke VÚB / manžel

plat 2020-2021 6
407,00
€

1/1 Bezpodielové

Peňažné prostriedky na bežnom
bankovom účte v banke Tatrabanka

plat, úspory, dary, rodičovský
príspevok, materské, detské
prídavky

2005-2021 13
668,99
€

1/1 Bezpodielové

6 kusov dlhopisov Penta Public
IV/2019 vedených na účte v
Privatbanka, a.s.

investičná zmluva 21.3.2019 6
609,28
€

1/1 Bezpodielové

Portfólio akcií a ETF - Lynx Broker -
č.účtu: U3003963 / manžel

plat, úspory, dar 2019-2021 62
539,98
€

1/1 Bezpodielové

Životné poistenie PROFI INVEST - NN
Živ. poisťovňa / manžel

plat 01.08.2009 12
277,00
€

1/1 Bezpodielové

Peňažné prostriedky na stavebnom plat, úspory 26.6.2015 9 1/1 Bezpodielové



Peňažné prostriedky na stavebnom
sporení v Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s.

plat, úspory 26.6.2015 9
890,24
€

1/1 Bezpodielové

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Peňažné prostriedky na bežnom bankovom účte v banke
Revolut Bank

mzda 2019-2021 21,23 € 1/1 Bezpodielové

Peňažné prostriedky na bežnom bankovom účte v banke
Revolut Bank / manžel

mzda 2019-2021 64,47 € 1/1 Bezpodielové

Dlhodobé investičné sporenie - Partners Investments /
manžel

plat, úspory 21.12.2020 4 512,00
€

1/1 Bezpodielové

Dlhodobé investičné sporenie - Partners Investments plat, úspory 16.12.2020 3 916,00
€

1/1 Neplnoletých
detí

Dlhodobé investičné sporenie - Partners Investments plat, úspory 16.12.2021 3 061,00
€

1/1 Neplnoletých
detí

Investičné sporenie Amundi Rytmus - Amundi Asset
Management

plat, úspory 13.10.2014 3 203,00
€

1/1 Bezpodielové

Investičné životné poistenie Prestige MAX - UNIQA plat, úspory 19.2.2010 6 595,99
€

1/1 Bezpodielové

Dlhodobé investičné sporenie - Partners Investments plat 30.12.2020 4 322,00
€

1/1 Bezpodielové

Dlhopisy Arca Brokerage House o.c.p a.s. dar 17.4.2018 1 617,29
€

1/1 Výlučné

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 2 133,97 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

Hypotekárny úver / VÚB Banka 8.3.2018

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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