
JUDr. Petr Kaňa

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

motorové vozidlo Renault
Nová Thalia VIN :
VF1LBNN0543929157

Kúpna a Leasingová zmluva č. LZC/10/13257 zo
4.10.2010 so spol. Credium Slovakia, a.s. so
sídlom v Bratislave, Einsteinova 21, IČO :
35845490

2.7.2013 11490
€

1/1 Výlučné

Motorové vozidlo -
Subaru Outback, VIN :
JF1BS9LC2JG163127

Kúpna zmluva s : Remesloservis družstvo, so
sídlom Nitra, Bratislavská 2, IČO : 31436510, z
13.05.2019

13.05.2019 38000
€

1/1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Peňažný vklad v banke - Všeobecná úverová banka, a.s.
(bežný účet)

úspory z platu stav k
31.12.2021

7
536,24
€

1/1 Výlučné

Peňažný vklad v banke - Všeobecná úverová banka, a.s.
(sporiaci podúčet k bežnému účtu)

úspory z platu stav k
31.12.2021

40,00
€

1/1 Výlučné

Peňažný vklad v banke - Všeobecná úverová banka, a.s.
(sporiaci investičný podúčet - Investičné sporenie SK)

úspory z platu stav k
31.12.2021

50,05
€

1/1 Výlučné

Peňažný vklad v banke - UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (bežný účet)

úspory z platu stav k
31.12.2021

150,43
€

1/1 Výlučné

Odkupná hodnota vkladov - Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu - Investičné životné
poistenie Prestige MAX

úspory z platu priebežne 11
964,81
€

1/1 Výlučné

Odkupná hodnota vkladov - Uniqa pojišťovna a.s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu (názov produktu
"Uniqakonto" - účet k investičnému životnému poisteniu
Prestige MAX )

úspory z platu priebežne 1
588,76
€

1/1 Výlučné

Odkupná hodnota vkladov - Partners Investments, o.c.p.,
a.s. - investičný účet

úspory z platu priebežne 24
518,84
€

1/1 Výlučné

Odkupná hodnota vkladov - NN životná poisťovňa, a.s. -
názov investičného produktu "NN - profiinvest"

úspory z platu priebežne 1
223,35
€

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 51 475,21 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum
vzniku

Hypotekárny úver v sume 215 000 eur - Zmluva o účelovom splátkovom úvere na bývanie č. 5121066291
(veriteľ : Tatra banka, a.s.)

13.12.2021

Spotrebný úver v sume 15 000 eur - Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. 3121805650 (veriteľ - Tatra
banka, a.s.)

13.12.2021

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

nie sú



spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

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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