
JUDr. Simona Krčmáriková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť podielu Forma
vlastníctva

Byt č. 48, Parcela registra "C" zastavaná
plocha a nádvoria

Kúpna zmluva z
02.11.2016

26.11.2016 91500
€

1/1 (byt), 164/10000
(pozemok)

Výlučné

Hnuteľné veci

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

Stavebné sporenie v Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. dar, plat 2008 - 2021 19 668,62 € 1/1 Výlučné

Finančné prostriedky na účte v Privatbanka, a. s. plat 2013 - 2021 12 588,72 € 1/1 Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Finančné prostriedky na účte v Tatra banka, a. s. plat 2016 - 2021 396,31 € 1/1 Výlučné

Investičné životné poistenie v NN Životná poisťovňa, a.
s.

2008 - 2021 dar 5 230,45
€

1/1 Výlučné

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 2 251,86 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

Hypotekárny úver v Tatra banka, a. s. 02.11.2016

Účelový splátkový úver na bývanie zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti v Tatra banka, a. s. 02.11.2016

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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