JUDr. Renáta Kňazúrová
Majetkové priznanie sudcu za rok 2021
Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť

Dôvod nadobudnutia

Dátum
Cena Veľkosť Forma
nadobudnutia
podielu vlastníctva

rekreačná chata

kúpna zmluva

02.12.2005

40000 1/1
€

Výlučné

trvalé trávnaté porasty

kúpna zmluva

02.12.2005

1000
€

1/1

Výlučné

byt

darovacia zmluva - dar od rodičov

07.08.2006

37666 1/1
€

Výlučné

zastavané plochy a nádvoria o výmere
36 m2

osvedčenie o dedičstve sp. zn.
7D/66/2016 zo dňa 13.09.2016

13.09.2016

360 € 1/1

Výlučné

ostatné plochy 81 m2

osvedčenie o dedičstve sp. zn.
7D/66/2016 zo dňa 13.09.2016

13.09.2016

810 € 1/1

Výlučné

rodinný dom, záhrady 400 m2 a
zastavané plochy a nádvoria 300 m2

darovacia zmluva od rodičov

30.03.2015

95400 1/1
€

Výlučné

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

osobné motorové vozidlo Renault Twingo

kúpna zmluva

25.09.2011

10200 1/1
€

Výlučné

Osobné motorové vozidlo Mazda CX 5
Revolution Top

leasingová
zmluva

26.01.2018

36500 1/1
€

Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena

Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

finančné prostriedky na bežnom účte

plat sudcu

31.12.2021

7 050,14 €

1/1

Výlučné

finančné prostriedky na sporiacom účte

plat sudcu

31.12.2021

671,68 €

1/1

Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci

Dôvod
Dátum
Hodnota
nadobudnutia nadobudnutia

Veľkosť
podielu

hnuteľné veci, zariadenie bytu a rekreačnej chaty

kúpa

2005,2006

3 000,00 € 1/1

Výlučné

zariadenie rodinného domu

dar

30.03.2015

6 000,00 € 1/1

Výlučné

finančné prostriedky na bežnom účte

plat sudcu

31.12.2021

7 050,14 € 1/1

Výlučné

finančné prostriedky na sporiacom účte

plat sudcu

31.12.2021

671,68 €

Výlučné

1/1

Forma
vlastníctva

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva

Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto

49 121,95 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah

Dátum vzniku

hypotekárny úver na sumu 90700 eur

21.08.2017

spotrebný úver na sumu 21000,- eur

20.12.2019

Vyhlásenia

1. Vyhlasujem, že spĺňam / nespĺňam podmienky podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z.
2. Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zákona 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
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.

spĺňam
neplynú

nie sú

sú
pravdivé

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.

pravdivé
nemám
vedomosť

