JUDr. Danica Kočičková
Majetkové priznanie sudcu za rok 2021
Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť

Dôvod nadobudnutia

Dátum
Cena Veľkosť Forma
nadobudnutia
podielu vlastníctva

4-izbový byt v obytnom dome

kúpna zmluva č. V 4403/97

22.01. 1998

2000
€

2-izbový byt v obytnom dome

dedenie

23. 05.2019

80000 1/2
€

Podielové

nebytový priestor

dedenie

23. 05. 2019

10000 1/2
€

Podielové

pozemky parcely registra "E", záhrada,
zastavané plochy a nádvoria

darovacia zmluva V 4795/2017
zo dňa 22. 08. 2017

22. 08. 2017

500 € 1/1

Výlučné

1/1

Výlučné

Hnuteľné veci
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva

Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena

Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

vklad v banke

vyporiadanie BSM

5. 11. 2014

26 977,15 €

1/1

Výlučné

stavebné sporenie

stavebné sporenie

2006-2020

67 067,00 €

1/1

Výlučné

vklad v banke

predaj pozemku

8. 6. 2007

18 428,09 €

1/1

Výlučné

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

Popis práva

Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto

45 079,38 €

Záväzkové vzťahy
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.

neplynú

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.

sú

Zoznam blízkych osôb

Priezvisko

Meno

Titul pred

Kočičková

Patrícia

Mgr.

Titul za

Inštitúcia

Funkčné zaradenie

Ministerstvo spravodlivosti SR

hlavný štátny radca

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.

sú
pravdivé
nemám
vedomosť

