
Mgr. Katarína Arnouldová

Majetkové priznanie sudcu za rok 2014

Zoznam nehnuteľností

Názov / popis Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

byt v bytovom dome na ul. Valovej dedenie 10.05.2006 33194
€

1/1 Výlučné Bez
zmeny

garáž dedenie 10.05.2006 3319
€

1/1 Výlučné Bez
zmeny

pozemky zapísané na LV č. 29 -trv. tráv.porast vo
výmere 138 m2,trvalý tráv. porast vo výmere 1722
m2, trv. tráv. porast vo výmere 185 m2, trv. tráv.
porast vo výmere 470 m2

dedenie 10.05.2006 50 € 1/2 Podielové Bez
zmeny

pozemky zapísané na LV č. 218- les. poz. vo
výmere 1488 m2, trv. tráv. porast vo výmere 184
m2

dedenie 10.05.2006 50 € 1/2 Podielové Bez
zmeny

pozemky zapísané na LV č. 877 - trv. tráv. porast
vo výmere 1163 m2, trv. tráv. porast vo výmere
587 m2, trv. tráv. porast vo výmere 1208 m2

dedenie 10.05.2006 50 € 1/2 Podielové Bez
zmeny

pozemky zapísané na LV č. 878 - trv. tráv. porast
vo výmere 4293 m2, orná pôda vo výmere 1635
m2, orná pôda vo výmere 2303 m2

dedenie 10.05.2006 50 € 2/9 Podielové Bez
zmeny

pozemky zapísané na LV č. 146 - zast. plochy a
nádvoria o výmere 869 m2, zast. plochy a nádvoria
o výmere 108 m2, dom súp. č. 130 postavený na
parcele č. 1202/2 a hospodárska budova bez súp.
čísla postavená na parcele č. 1202/2

kúpna zmluva 30.06.2008 47467
€

1/1 Výlučné Bez
zmeny

pozemok reg. C KN zapísaný na LV č. 1091-
zastavaná plocha a nádvorie

kúpna zmluva 17.01.2014 5940
€

1/1 Výlučné Prírastok

Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

motorové vozidlo KIA CEED, rok
výr. 2012

kúpna zmluva 16.05.2012 12895.1
€

1/1 Výlučné Bez
zmeny

Majetkové práva

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

vklady v banke mal.
syna Alexisa

dar od starých rodičov, dar od
príbuzných, úroky

2001-2010,
2012,2013

17
441 €

1/1 Neplnoletých
detí

Úbytok

akciový fond úspory od r. 2006 9 € 1/1 Výlučné Prírastok

stavebné sporenie syna
Alexisa

výplata zo zrušeného sporenia február 2014 4 663
€

1/1 Neplnoletých
detí

Prírastok

životné poistenie výplata zrušenej poistky máj 2014 3 580
€

1/1 Výlučné Prírastok

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

čistý príjem príjem z funkcie sudcu kal. rok 2014 28 987 € 1/1 Výlučné

Peňažné záväzky

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 nie sú



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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