JUDr. Martin Kollár
Majetkové priznanie sudcu za rok 2016
Zoznam nehnuteľností

Názov / popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena

Veľkosť podielu Forma vlastníctva Zmena

Pozemok

Kúpna zmluva

03.11.2005

53465 € 1/1

Výlučné

Bez zmeny

Pozemok

Kúpna zmluva

02.04.2014

5202 €

Podielové

Bez zmeny

1/10

Hnuteľné veci

Popis majetku

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena

Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

Osobné motorové
vozidlo

Kúpna zmluva

11.12.2007

21322
€

1/1

Výlučné

Úbytok

Osobné motorové
vozidlo

Kúpna zmluva

29.12.2015

18195
€

1/1

Bezpodielové

Prírastok

Majetkové práva

Popis práva

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
Cena
nadobudnutia

Veľkosť Forma
podielu vlastníctva

Zmena

Investičné poistenie Poistná zmluva

24.01.2005

7 468 €

1/1

Výlučné

Bez zmeny

Životné poistenie

Poistná zmluva

17.01.1997

9 356 €

1/1

Výlučné

Bez zmeny

Životné poistenie

Poistná zmluva

01.01.2012

40 000 € 1/1

Výlučné

Bez zmeny

Podielové fondy

Zmluva o kolektívnom investovaní

14.12.2012

6 895 €

1/1

Výlučné

Bez zmeny

Podielové fondy

Zmluva o kolektívnom investovaní

12.07.2012

8 953 €

1/1

Výlučné

Prírastok

Stavebné sporenie

Zmluva o stavebnom sporení

14.12.2015

25 000 € 1/1

Bezpodielové Bez zmeny

Podielové fondy

Zmluva o kolektívnom investovaní

01.02.2015

6 066 €

Výlučné

Životné poistenie

Poistná zmluva

20.12.2016

30 400 € 1/1

1/1

Bez zmeny

Bezpodielové Prírastok

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena

Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

príjem z výkonu funkcie sudcu – netto

mzda

31.12.2016

34 870 €

1/1

Bezpodielové

Peňažné záväzky

Popis práva

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena

Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

Hypotekárny úver

Úverová zmluva

11.11.2005

53 465 €

1/1

Výlučné

Bez zmeny

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.
3. Vyhlasujem, že mne blízke osoby sú / nie sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane
rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

neplynú

sú

Zoznam blízkych osôb
V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb ( § 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú
sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti
ministerstva, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie
Priezvisko

Meno

Kollárová

Oľga

Titul pred

Titul za

Inštitúcia

Funkčné zaradenie

Okresný súd Zvolen

Hlavný referent - asistent

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.
5. Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré posielam Súdnej rade SR v písomnej podobe sú / nie sú zhodné s

sú
pravdivé
sú

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

