
JUDr. Dušan Krč-Šebera

Majetkové priznanie sudcu za rok 2014

Zoznam nehnuteľností

Názov / popis Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

rodinný dom v
spoluvlastníckom podiele 1/4

Dedenie- Rozhodnutie štátneho
notárstva JUDr. Jozefa Kremla
sp.zn. D 2740/91 z 24.3.1992,
ktoré nadobudlo právoplatnosť
24.3.1992

ku dňu smrti
poručiteľa
17.9.1991

2669.08
€

1/4 Podielové Bez
zmeny

2-izbový byt vrátane
pozemku- zastavané plochy a
nádvoria, spoluvlastnícky
podiel na pozemku 238/10000

Kúpna zmluva z 22. júla 2005-
číslo vkladu Správy katastra
Senica V-1502/05

16.8.2005 24895.44
€

Výlučné Bez
zmeny

3-izbový byt vrátane
pozemku- zastavané plochy a
nádvoria, spoluvlastnícky
podiel na pozemku o veľkosti
7280/103755

Kúpna zmluva z 27.6.2014-číslo
vkladu Okresného úradu Myjava,
katastrálny odbor V-150/05

6.8.2014 49000 € Výlučné Prírastok

Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

osobné motorové vozidlo Škoda Octavia
Classic 1,6 MPI 75 kW

Kúpna zmluva 11.10.2010 13499
€

Výlučné Bez
zmeny

Majetkové práva

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

príjem z
nájmu

príjem z nájmu 2014 0 € Výlučné Prírastok

úspory na
účte k
31.12.2014

príjem sudcu, príjem z nájmu, úroky z účtu, vrátený
preplatok na dani z príjmu a z úhrad za elektrickú
energiu, výnos z podielových fondov, nemocenské
dávky

2014 0 € Výlučné Prírastok

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

príjem z výkonu funkcie sudcu-netto príjem z výkonu funkcie sudcu-netto 2014 24 675 € Výlučné

Peňažné záväzky

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

Flexihypotéka z VÚB banky,
a.s. spolu so spotrebným
úverom z VÚB banky, a.s.

zmluva o financovaní bývania
č.001/057323/05-001/000

22.7.2005 18
257
€

Výlučné Úbytok

Úver zo stavebného
sporenia z Wustenrot
stavebná sporiteľňa, a.s.

Úverová zmluva č.19293405 27.10.2006 6
971
€

Výlučné Úbytok

Flexipôžička z VÚB banky,
a.s.

Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského
úveru "Flexipôžička"

11.10.2010 12
300
€

Výlučné Úbytok

Hypotekárny úver z
UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

zmluva o úvere na kúpu bytu zo dňa
27.6.2014

27.6.2014 48
925
€

Výlučné Prírastok

Úver z UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

úverová zmluva zo dňa 1.8.2014 za
účelom splatenia skôr poskytnutého
úveru na financovanie nehnuteľnosti

1.8.2014 16
026
€

Výlučné Prírastok

Súbor hnuteľných vecí a majetkových práv

Vyhlásenia



1.Vyhlasujem, že spĺňam / nespĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. spĺňam

2.Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 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 vrátane
rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

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.Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré posielam Súdnej rade SR v písomnej podobe sú / nie sú zhodné s
údajmi, ktoré som Súdnej rade SR odoslal prostredníctvom elektronického formulára.

sú
zhodné

6.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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