JUDr. Andrej Kolárik
Majetkové priznanie sudcu za rok 2020
Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť

Dôvod
Dátum
Cena
nadobudnutia nadobudnutia

Veľkosť Forma
podielu vlastníctva

Byt č. 18 v bytovom dome a k bytu prislúchajúci
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu a na zastavanom pozemku
(920/12478)

Kúpna zmluva 9.12.2013

77700 €

1/1

Bezpodielové

Pozemok - zastavaná plocha a nádvorie

Kúpna zmluva 12.2.2014

630 €

1/14

Podielové

Byt č. 34 v bytovom dome a k bytu prislúchajúci
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu a na zastavanom pozemku
(3185/367708)

Kúpna zmluva 3.10.2007

64728.14 1/1
€

Výlučné

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena

Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Osobné motorové vozidlo VW
PASSAT

Kúpna zmluva

10.5.2021

10152
€

1/1

Bezpodielové

Osobné motorové vozidlo Škoda
Rapid

Kúpna zmluva

10.5.2021

6540 € 1/1

Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
Cena
nadobudnutia

Obchodný podiel v spoločnosti Advokátska
kancelária Andrej Kolárik, s. r. o. v likvidácii vo
veľkosti 100%

Zakladateľská listina jediný zakladateľ a
spoločník

1.1.2013

Veľkosť Forma
podielu vlastníctva

38
1/1
098,00
€

Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva

Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto

0,00 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah

Dátum vzniku

Hypotekárny úver (konsolidácia pôvodne dvoch hypotekárnych úverov)

4.6.2016

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.

plynú

Príjmy a iné pôžitky
Popis

Suma

Príjem z prenájmu bytu v Dúbravke (pre rok 2020)

3594.08 €

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.
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. 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.

nie sú

sú
pravdivé
nemám
vedomosť

