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NÁVOD NA VYPĹŇANIE MAJETKOVÉHO PRIZNANIA 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento návod slúži ako pomôcka na vypĺňanie formulára majetkového priznania.  

 

Majetkové priznanie je dostupné sudcom elektronicky a uchádzačom v  listinnej podobe, ktorú 

na základe požiadania poskytne Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky. 

 

Včasne, správne a úplne podané majetkové priznanie je nielen splnením povinnosti sudcu 

a uchádzača, ale pomáha kontrolným komisiám súdnej rady v tom, aby mohli efektívne preveriť 

majetkové priznanie a korektne zistiť majetkový prírastok. Takto sa predchádza zbytočným výzvam 

a potrebe dodatočného doplňovania. Nepravdivé ale aj neúplné či povrchne vyplnené majetkové 

priznanie môže vzbudzovať vo verejnosti pochybnosti o jeho pravdivosti.  

 

Sudca je povinný podať majetkové priznanie v lehote určenej v § 32 ods. 1 zákona č. 385/2000 

Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sudcoch“)  a uchádzač v lehote určenej vyhlasovateľom výberového konania alebo 

voľby. 

Údaje o majetkových pomeroch v majetkovom priznaní sa podávajú v stave k rozhodnému 

dňu.  

V prípade uchádzača je rozhodným dňom deň vyhotovenia žiadosti o zaradenie do výberového 

konania.  

V prípade  sudcu, ktorý sa ujal výkonu funkcie, je rozhodným dňom deň začatia výkonu 

funkcie (zloženia sľubu po vymenovaní) alebo deň znovu ujatia sa výkonu funkcie sudcu. 

V prípade  sudcu, ktorý podáva majetkové priznanie za kalendárny rok, je rozhodným dňom  

31. december kalendárneho roka predchádzajúci roku, v ktorom podáva majetkové priznanie.  

Podať majetkové priznanie za predchádzajúci rok je povinný každý sudca, ktorý v tomto roku 

vykonával funkciu sudcu, čo i len časť tohto roku. V takomto prípade je rozhodným dňom deň 

prerušenia výkonu funkcie sudcu. Zánik funkcie sudcu má za následok aj zánik povinnosti podať 

majetkové priznanie.  

 

 Príklad č. 1  

Sudca má prerušený výkon funkcie od 1. októbra 2020. Tento stav trvá aj v roku 2021. Sudca 

je povinný do 31. marca 2021 podať majetkové priznanie za rok 2020 v stave k 1.októbru 2020. 

V prípade, že sudca bude mať prerušený výkon funkcie sudcu počas celého roka 2021, majetkové 

priznanie za rok 2021 nepodáva.   

 

1. Nehnuteľný majetok  

 

Nehnuteľným majetkom sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory. V majetkovom 

priznaní sa uvádzajú všetky nehnuteľnosti bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú evidované v katastri 

nehnuteľnosti. Uvádzajú sa aj nehnuteľnosti v zahraničí.  
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Rozostavaná stavba sa do majetkového priznania zapíše momentom vzniku vlastníctva  k 

takejto stavbe, teda vznikom stavu, keď je už jednoznačne a nezameniteľným spôsobom zrejmé  

dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia. V prípade, že sa v priebehu daného roka, za ktorý sa 

podáva majetkové priznanie, stane z rozostavanej stavby riadna stavba (pridelením súpisného čísla), je 

potrebné túto skutočnosť uviesť uvedením prideleného súpisného čísla a riadnym identifikovaním 

stavby, a to jej označením (napr. rodinný dom, bytový dom, priemyselná budova). (viď Príklad č. 3)  

 

Do tejto kategórie nemožno zaradiť byt, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva a ku 

ktorému má sudca ako člen bytového družstva v rámci výkonu svojich práv a povinností spojených 

s členstvom v bytovom družstve právo nájmu. Túto skutočnosť má sudca priznať v časti majetkového 

priznania „Majetkové práva a iné majetkové hodnoty“. 

 

1.1 Popis nehnuteľného majetku  

 

Nehnuteľnosti je potrebné popísať tak, aby sa zabezpečila ich nezameniteľnosť s inými 

nehnuteľnosťami. Je potrebné každú jednu nehnuteľnosť uvádzať do jedného riadku vo formulári 

s výnimkou prípadov, kedy nie je možné cenu viacerých nadobúdaných nehnuteľností rozdeliť (viď 

Príklad č. 8). Pri nehnuteľnostiach evidovaných v katastri nehnuteľnosti sa popisujú pomocou údajov 

uvedených v katastri nehnuteľností. Nižšie je uvedený minimálny rozsah údajov, ktoré je potrebné 

uviesť v majetkovom priznaní. Jednotlivé údaje zodpovedajú položkám vo formulári; pri označení 

nehnuteľnosti je možné uviesť aj ďalšie údaje, napr. názov okresu alebo obce. 

 

Pozemok: (1) označenie, či ide o parcelu registra „C“ alebo parcelu registra „E“ a údaj o druhu 

pozemku (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávny porast, lesný pozemok, 

vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie a ostatné plochy), (2) názov katastrálneho územia, (3) 

parcelné číslo.  

 

Stavba: (1) druh stavby (napr. rodinný dom, bytový dom, priemyselná budova), (2) názov 

katastrálneho územia, (3) parcelné číslo parcely, na ktorej sa stavba nachádza, (4) súpisné číslo 

stavby, pokiaľ je udelené. Pokiaľ stavba nemá súpisné číslo, uvedie sa orientačné číslo, ak existuje 

a táto skutočnosť sa uvedie v poznámke. Pokiaľ stavba nemá ani orientačné číslo, uvedie sa to 

v poznámke. 

 

Byt: (1) číslo bytu v bytovom dome, (2) názov katastrálneho územia, (3) parcelné číslo 

parcely, na ktorej sa bytový dom nachádza, (4) súpisné číslo stavby.  

 

Nebytový priestor: (1) číslo nebytového priestoru v stavbe a druh nebytového priestoru (napr. 

garáž, ateliér, skladový priestor), (2) názov katastrálneho územia, (3) parcelné číslo parcely, na ktorej 

sa stavba nachádza, (4) súpisné číslo stavby.  

 

Identifikácia nehnuteľnosti v zahraničí sa uvedie pomocou dostupných údajov. Vždy je 

potrebné uviesť štát, obec/mesto, ulicu/námestie s orientačným číslom, kde sa nehnuteľnosť nachádza. 

Pokiaľ v zahraničí existuje evidencia nehnuteľností obdobná katastru nehnuteľností, postupuje sa pri 

vypĺňaní formuláru obdobne ako v prípade nehnuteľností na Slovensku.  
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1.2 Právny dôvod nadobudnutia  

 

Právnym dôvodom nadobudnutia je identifikácia spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti - právny 

titul (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie o dedičstve, zmluva o dielo, rozhodnutie 

štátneho orgánu, vytvorenie stavby). 

 

1.3 Dátum nadobudnutia 

 

Dátumom nadobudnutia je deň, v ktorom sa stal sudca alebo uchádzač (manžel/manželka, 

neplnoleté dieťa) vlastníkom (spoluvlastníkom) nehnuteľnosti. Dátumom nadobudnutia nehnuteľnosti 

je tak spravidla deň, kedy je právoplatné rozhodnutie o povolení vkladu vlastníctva do katastra 

nehnuteľností. 

V prípade rozostavanej stavby je dátumom nadobudnutia deň, kedy je známe funkčné 

a dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia (viď Príklad č. 3).  

 

1.4 Cena  

 

Pri odplatnom nadobudnutí nehnuteľnosti je cenou celková odplata, ktorá bola uhradená za 

nadobudnutie nehnuteľnosti. V prípade kúpy je ňou kúpna cena, v prípade zmluvy o výstavbe cena za 

dielo (viď Príklad č. 2). V prípade nehnuteľnosti obstaranej vlastnou výstavbou (napr. výstavba 

rodinného domu) je cenou súhrn všetkých nákladov vynaložených na obstaranie nehnuteľnosti.  

 

Cenou nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je ocenenie nehnuteľnosti v dedičskom konaní.  

 

V ostatných prípadoch bezodplatného nadobudnutia sa uvedie cena obvyklá. Cenou obvyklou 

je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď 

kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že 

cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Takúto obvyklú cenu je možné stanoviť na základe 

znaleckého posudku, odborného vyjadrenia alebo odhadu, ktorý urobí sudca sám ako  priemer troch 

údajov o kúpnej cene bezodplatne nadobudnutej nehnuteľnosti získaných z realitných kancelárií.   

 

V prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti sa uvádza cena pripadajúca na tento podiel (viď 

Príklad č. 6). 

 

1.5 Veľkosť podielu 

 

Pri podielovom spoluvlastníctve je potrebné uviesť veľkosť podielu (napr. 1/2, 1/3, 1/13).  

V prípade, že ide o výlučné vlastníctvo, uvádza sa podiel zlomkovou časťou 1/1.  

 

1.6 Forma vlastníctva 

 

Pri forme vlastníctva sa uvedie, či sa jedná o výlučné, bezpodielové, alebo podielové 

spoluvlastníctvo.  
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V prípade, že sa jedná o majetok manžela/manželky, prípadne neplnoletých detí je potrebné 

túto skutočnosť uviesť.  

 

1.7 Stav 

 

Tento údaj sa vypĺňa každý rok podľa stavu k rozhodnému dňu. To znamená že, ak  

vlastníctvo k nehnuteľnosti zaniklo  (napr. predajom, zámenou, darovaním), uvedenú nehnuteľnosť je 

potrebné z majetkového priznania vymazať a ďalej ju už neuvádzať. 

 

V prípade, že v kalendárom  roku, za ktorý podáva sudca majetkové priznanie dôjde 

k odplatnému scudzeniu nehnuteľnosti, je potrebné uviesť tento príjem do časti majetkového priznania 

„Vyhlásenia“ a to ako príjem zo správy vlastného majetku. Pokiaľ dôjde k strate vlastníctva z iného 

dôvodu (darovanie, zničenie nehnuteľnosti), tento dôvod je vhodné bližšie špecifikovať v poznámke.  

 

Pri novonadobudnutom nehnuteľnom majetku v danom období, za ktoré sa podáva majetkové 

priznanie, v oddiele „Stav“ sa z ponúkaných možností uvedie „Prírastok“.  

 

V prípade, že v priebehu roka nedošlo pri nehnuteľnosti uvedenej v majetkovom priznaní 

k žiadnej zmene, v uvedenom  riadku sa z ponúkaných možností uvedie „Bez zmeny“. 

 

V prípade, že na danej nehnuteľnosti došlo k zvýšeniu spoluvlastníckeho podielu (napr. kúpou 

spoluvlastníckeho podielu), pri evidovanej nehnuteľnosti sa doplní ďalší údaj v oddiele „Dôvod 

nadobudnutia“ a „Dátum nadobudnutia“; zároveň sa zvýši cena a veľkosť podielu. V údajoch o stave 

sa uvedie „Prírastok“.   

V prípade zníženia spoluvlastníckeho podielu (napr. jeho predajom) sa postupuje primerane 

a pri údaji o stave sa uvedie „Iná úprava“. 

 

Uchádzač údaj o stave nevypĺňa.  

 

Sudca podávajúci prvé majetkové priznanie po ujatí sa funkcie uvádza ako stav „prírastok“. 

 

Sudca podávajúci majetkové priznanie po znovu ujatí sa funkcie uvedie údaj o stave 

s prihliadnutím na predchádzajúce  majetkové priznanie. 

 

 

Údaj o stave „Prírastok“, „Bez zmeny“ alebo „Iná úprava“, ktorý je uvedený 

v predchádzajúcom kalendárnom roku pri konkrétnej nehnuteľnosti, sa automaticky nekopíruje 

z majetkového priznania za predchádzajúci rok, ale je potrebné ho aktualizovať každoročne. 

 

Príklad č. 2 (drobná stavba) 

Sudca s manželkou si nechali postaviť chatku na pozemku, ktorý sudca už predtým zdedil. 

Využili pri tom služby stavebnej firmy. Ide o drobnú stavbu, ktorá sa nezapisuje do katastra 

nehnuteľností. Drobná stavba sa identifikuje uvedením jej druhu a jej umiestnením na parcele. 

Dátumom nadobudnutia je okamih, kedy chatka ako stavba – samostatná vec vznikla.  
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Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie  

Parcelné 

číslo  

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia  

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva  

Stav 

Parcela reg.  

„E“ 

Viničky 166  Rozhodnutie o 

dedičstve 

15.5.2010 1 000 1/1 výlučné Bez 

zmeny 

stavba – 

záhradná 

chatka na 

parcele reg. 

„E“ 

Viničky  166  Zmluva 

o dielo zo dňa 

25.10.2019 

10.4.2020 5 000  1/1 bezpodielo

vé  

Prírastok 

 

Príklad č. 3 (rozostavaná stavba, jej dostavba a kolaudácia) 

3a. Sudca od roku 2018 stavia rodinný dom na svojom pozemku. Využíva dodávky stavebnej firmy. 

Stavba ako nehnuteľnosť vznikla v júni 2019, ale do konca tohto roku stále nie je rodinný dom 

skolaudovaný. V majetkovom priznaní sudcu za rok 2019 je uvedené:  

 
Popis 

nehnuteľnosti 

Katastráln

e územie 

Parcelné 

číslo 

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnuti

a 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

Rozostavaná 

stavba 

Vysoká  166/123  Zmluva o dielo 

zo dňa 

25.4.2018 

11.6.2019 150 000 1/1 výlučné  Iná 

úprava 

 

3b. V priebehu roka 2020, za ktorý sudca podáva majetkové priznanie, došlo k dokončeniu stavby 

a bolo jej pridelené súpisné číslo, stavba je teda riadne skolaudovaná. Dokončenie si vyžiadalo 

dodatočné náklady. V majetkovom  priznaní je potrebné uviesť pri popise nehnuteľnosti „rodinný 

dom“ a nie položku „rozostavaná stavba“ a vykonať zmenu v oddiele „Cena“  a „Stav“ . 

 
Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie 

Parcelné 

číslo 

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

Rodinný dom Vysoká  166/123 123 

 

Zmluva o dielo 

zo dňa 

25.4.2018 

11.6.2019 200 000 1/1 výlučné  Iná 

úprava 

 

3c. Pokiaľ by nedošlo k vynaloženiu nákladov na dostavbu, zmení sa len popis nehnuteľnosti 

a v oddiele „Stav“ sa uvedie „Iná úprava“.   
Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie 

Parcelné 

číslo 

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

Rodinný dom Vysoká  166/123 123 

 

Zmluva o dielo 

zo dňa 

25.4.2018 

11.6.2019 150 000 1/1 výlučné  Iná 

úprava 

Príklad č. 4 (postupné nadobudnutie podielov k tej istej nehnuteľnosti dedením) 

Sudca v apríli 2019 zdedil podiel 1/2 nehnuteľnosti. V máji 2020 sa stane dedičom aj druhej 

polovice tej istej nehnuteľnosti. Pri podávaní majetkového priznania za rok 2020 uvedie svoje 

vlastníctvo nasledovne:  

 
Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie 

Parcelné 

číslo 

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

 

Rodinný dom Viničky 166/123 123 Rozhodnutie o 

dedičstve 

Rozhodnutie o 

dedičstve 

10.4.2019, 

 

10.5.2020 

100 000 1/1 výlučné Prírastok 
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Príklad č. 5 (postupné nadobudnutie podielov k tej istej nehnuteľnosti dedením a kúpou) 

Sudca zdedil v apríli 2019  podiel 1/2 nehnuteľnosti. V priebehu roka 2020 sa stane dedičom 

jednej tretiny tej istej nehnuteľnosti. Napokon v priebehu roka 2020 kúpi zvyšnú jednu šestinu tej istej 

nehnuteľnosti. Pri podávaní majetkového priznania za rok 2020 uvedie svoje vlastníctvo nasledovne:  

 
Popis 

nehnuteľnosti 

Katastráln

e územie 

Parcelné 

číslo 

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnu

tia 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

Rodinný dom Viničky 166/123 123 Rozhodnutie 

o dedičstve, 

Rozhodnutie 

o dedičstve,   K

úpna zmluva  

10.4.2019,  

 

10.5.2020, 

 

30.11.2020 

100  000 1/1 výlučné  Prírastok  

 

Príklad č. 6 (kúpa nehnuteľnosti sudcom a jeho manželkou do podielového 

spoluvlastníctva) 

Sudca má vyhradený vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. 

Spoločne s manželkou kúpili stavebný pozemok za cenu 60 000 eur, každý v spoluvlastníckom podiele 

1/2.  
 

Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie  

Parcelné 

číslo  

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia  

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva  

Stav 

parcela 

registra „C“ 

zastavaná 

plocha 

a nádvorie  

Dolná 

Lehota  

500/1  Kúpna zmluva 

zo dňa 

1.5.2020 

1.8.2020 30 000 1/2 podielové Prírastok 

parcela 

registra „C“ 

zastavaná 

plocha 

a nádvorie 

Dolná 

Lehota 

500/1  Kúpna zmluva 

zo dňa 

1.5.2020 

1.8.2020 30 000  1/2 podielové 

manželka 

Prírastok 

 

Príklad č. 7 (nadobudnutie nehnuteľností na základe dvoch titulov) 

Sudca v roku 2020 najprv kúpil chatu a neskôr – po vysporiadaní majetkových práv - aj 

pozemok pod ňou.  
 

Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie  

Parcelné 

číslo  

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia  

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva  

Stav 

chata  Pod lesom  241/12 1632 Kúpna zmluva 

zo dňa 

16.6.2020 

1.8.2020 40 000 1/1 výlučné Prírastok 

parcela reg. 

„C“ zastavaná 

plocha 

a nádvorie 

Pod lesom  241/12  Kúpna zmluva 

zo dňa 

10.10.2020 

 

2.12.2020 5 000 1/1 výlučné  Prírastok 
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Príklad č. 8 (kúpa viacerých nehnuteľností, ak nie je možné „rozdeliť“ kúpnu cenu)  

Sudkyňa spolu s manželom kúpili v roku 2020 rodinný dom spolu s priľahlou záhradou na 

základe jednej kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 100 000 eur. Nie je zrejmé, koľko z kúpnej ceny pripadá 

na jednotlivé predmety kúpy. 

 
Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie  

Parcelné 

číslo  

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia  

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva  

Stav 

rodinný dom 

parcely 

registra „C“  

(1) zastavaná 

plocha 

a nádvorie, 

 (2) záhrada 

Kútniky  241/12 

241/13 

1632 Kúpna zmluva 

zo dňa 

4.9.2020 

12.10.2020 100 000 1/1 bezpodielové Prírastok 

 

Príklad č. 9 (kúpa viacerých nehnuteľností, ak je možné „rozdeliť“ kúpnu cenu) 

Sudkyňa nadobudla byt a garáž v jednom bytovom dome na základe jednej kúpnej zmluvy. 

V kúpnej zmluve bola rozdelená kúpna cena za jednotlivé predmety kúpy vrátane spoluvlastníckych 

podielov na zastavanom a priľahlom pozemku.  
Popis 

nehnuteľnosti 

Katastrálne 

územie  

Parcelné 

číslo  

Súpisné 

číslo 

Dôvod 

nadobudnutia 

Dátum 

nadobudnutia  

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva  

Stav 

byt č. 11 v 

bytovom 

dome  

Nové mesto  420/1 5565 Kúpna zmluva 

zo dňa  

19.10.2019 

10.1.2020 115 000 1/1 výlučné  Prírastok 

zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Nové mesto  420/1  Kúpna zmluva 

zo dňa 

19.10.2019 

 

10.1.2020 6 000 1368/14200 podielové  Prírastok 

ostatná plocha  Nové mesto  420/2  Kúpna zmluva 

zo dňa 

19.10.2019 

 

10.1.2020 6 000 1368/14200 Podielové Prírastok 

nebytový 

priestor č. 14 

garáž  

v bytovom 

dome  

Nové mesto  420/1 5565 Kúpna zmluva  

zo dňa 

19.10.2019 

10.1.2020 20 000 1/1 Výlučné Prírastok 

 

 

2. Hnuteľné veci 

 

Hnuteľnými vecami sú tie, ktoré zákon neoznačuje ako nehnuteľné.  Súčasťou veci je všetko, 

čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila.  
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Podľa zákona o sudcoch sa priznáva každá hnuteľná vec, ktorej hodnota prevyšuje 6 660 eur, 

t.j. každá vec, ktorá sama osobitne spĺňa túto podmienku.  

 

Pri veciach obstaraných odplatne platí v zásade domnienka, že hodnota hnuteľnej veci je cenou 

obstarania. Vychádza sa z toho, že veci sa spravidla nadobúdajú za cenu adekvátnu ich hodnote. 

Pokiaľ však dôjde k tomu, že kúpnou zmluvou za cenu nižšiu ako 6 600 eur dôjde k nadobudnutiu 

hnuteľnej veci, ktorej hodnota zjavne prevyšuje 6 600 eur (berúc do úvahy jej obvyklú cenu), je 

potrebné uviesť aj takúto vec. V každom prípade je neprijateľné, aby sudca alebo uchádzač zastieral 

darovanie prostredníctvom simulovanej kúpnej zmluvy s nízkou cenou.  

 

Medzi hnuteľné veci sa radia aj hotovostné peniaze, nakoľko tieto predstavujú hromadnú vec 

sui generis, ich hodnota je zrejmá a stanovuje sa súčtom nominálnych hodnôt jednotlivých kusov.   

 

Ak ide o hnuteľnú vec, ktorá bola nadobudnutá dedením, hodnota aj obvyklá cena hnuteľnej 

veci vyplýva z rozhodnutia o dedičstve. 

 

Pri bezodplatnom nadobudnutí hnuteľnej veci je jej hodnotou jej obvyklá cena (pozri nižšie 

v oddiele „Cena“).  

 

 Hodnota hnuteľnej veci ako aj cena hnuteľnej veci sa posudzujú v čase jej nadobudnutia, na 

neskoršie znehodnotenie alebo zhodnotenie sa neprihliada.  Hnuteľná vec sa do majetkového 

priznania prestane zapisovať vtedy, ak dôjde k zániku vlastníctva k nej (viď pozri oddiel „Stav“).  

 

2.1 Popis hnuteľnej veci  

 

Hnuteľné veci sú identifikované podľa jej druhu. Ide napríklad o osobné motorové vozidlo, 

motocykel, motorový čln, príves, prístroj, zariadenie, šperk, umelecké dielo. Bližšiu špecifikáciu, 

doplňujúce údaje alebo informácie je možné uviesť v poznámke majetkového priznania, ktorá sa 

nezverejňuje. Pri motorovom vozidle sa uvedie aj továrenská značka, rok jeho výroby.  

 

Príklad č. 10 
Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum 

nadobudnutia 

Cena Veľkosť podielu Forma 

vlastníctva 

Stav 

Osobné motorové vozidlo 

Mercedes Benz GLA 180 

Kúpna zmluva zo dňa 

15.4.2020 

15.5.2020 25 000  1/1 bezpodielové Prírastok 

Obraz – olejomaľba * 

špecifikácia v poznámke 

Rozhodnutie o dedičstve 10.06.2019 100 000  1/1 výlučné Bez zmeny 

Šperky *špecifikácia 

v poznámke 

Rozhodnutie o dedičstve 10.06.2019 100 000  1/1 výlučné Bez zmeny 

Peňažné prostriedky 

v hotovosti 

Rozhodnutie o dedičstve 10.06.2019 20 000  1/1 výlučné Bez zmeny 

 

2.2 Právny dôvod nadobudnutia 

 

Uvádza sa konkrétny právny dôvod nadobudnutia hnuteľnej veci - právny titul (napr. kúpna 

zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie o dedičstve, zmluva o dielo), prípadne vlastné zhotovenie.   
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2.3 Dátum nadobudnutia 

 

Pri dátume nadobudnutia ide o uvedenie časového údaju, ku ktorému sa sudca a ostatné osoby 

(manžel/manželka, neplnoleté deti) stali vlastníkmi (spoluvlastníkmi) hnuteľnej veci. 

 

2.4 Cena 

 

Pri odplatnom nadobudnutí hnuteľnej veci sa cenou rozumie dohodnutá kúpna cena alebo cena 

za dielo. V prípade hnuteľnej veci zhotovenou vlastnou činnosťou  je cenou súhrn všetkých výdavkov 

vynaložených na jej zhotovenie. 

 

Ak ide o hnuteľnú vec, ktorá bola nadobudnutá dedením, cena hnuteľnej veci vyplýva 

z rozhodnutia o dedičstve, ktorá sa uvedie do oddielu „Cena“. 

 

Pri bezodplatnom nadobudnutí hnuteľnej veci sa jej cenou rozumie hodnota vyjadrená 

peniazmi, ktorá na danom mieste a čase je cena obvyklá vzhľadom na druh hnuteľnej veci. Ocenenie 

hnuteľnej veci sa uskutoční tak, že sudca spriemeruje tri ceny za uvedenú hnuteľnosť, ktoré si overí 

v obchodných prevádzkach. V prípade, že sudca vec zhotovil sám, cenou sú náklady na jej 

zhotovenie. 

 

2.5 Veľkosť podielu 

 

Pri podielovom spoluvlastníctve je potrebné uviesť veľkosť podielu (napr. 1/2, 1/3, 1/13).  

V prípade, že ide o výlučné vlastníctvo, uvádza sa podiel zlomkovou časťou 1/1.  

 

2.6 Forma vlastníctva 

 

Pri forme vlastníctva sa uvedie, či sa jedná o výlučné, bezpodielové, alebo podielové 

spoluvlastníctvo.  

V prípade, že sa jedná o majetok manžela/manželky, prípadne neplnoletých detí, je potrebné 

túto skutočnosť uviesť. 

 

2.7 Stav 

 

Tento údaj sa vypĺňa každý rok podľa  stavu k rozhodnému dňu. To znamená, ak vlastníctvo 

k hnuteľnej veci   zaniklo  (napr. predajom, zámenou, darovaním), uvedenú hnuteľnú vec je potrebné 

z majetkového priznania vymazať a ďalej ju už neuvádzať a dôvod výmazu je možné bližšie 

špecifikovať v poznámke. 

 

Ak dôjde k odplatnému scudzeniu, je potrebné uviesť príjem získaný predajom do časti 

majetkového priznania „Vyhlásenia“ a to ako príjem zo správy vlastného majetku. 

 

Pri novonadobudnutej hnuteľnej veci v danom období, za ktoré sa podáva majetkové 

priznanie, v oddiele „Stav“ sa z ponúkaných možností uvedie „Prírastok“.  
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V prípade, že v priebehu roka nedošlo pri evidovanej hnuteľnej veci v majetkovom priznaní 

k žiadnej zmene, v uvedenom  riadku sa z ponúkaných možností uvedie „bez zmeny“. 

 

V prípade, že na danej hnuteľnej veci došlo k zmene navýšením spoluvlastníckeho podielu 

(napr. kúpou spoluvlastníckeho podielu), upraví sa časť oddielu súvisiaca so zmenou. Ak táto zmena 

súvisí s navýšením majetku, v oddiele „Stav“ sa uvedie „Prírastok“. 

V prípade, že na danej hnuteľnej veci došlo k zmene znížením spoluvlastníckeho podielu 

(napr. predajom spoluvlastníckeho podielu), upraví sa časť oddielu súvisiaca so zmenou a v oddiele 

„Stav“ sa z ponúkaných možností uvedie „Iná úprava“. 

 

Uchádzač údaj o stave nevypĺňa.  

 

Sudca podávajúci prvé majetkové priznanie po ujatí sa funkcie uvádza ako stav „prírastok“. 

  

Sudca podávajúci majetkové priznanie po znovu ujatí sa funkcie uvedie údaj o stave 

s prihliadnutím na predchádzajúce  majetkové priznanie. 

 

Údaj o stave „Prírastok“, „Bez zmeny“ alebo „Iná úprava“, ktorý je uvedený 

v predchádzajúcom kalendárnom roku pri konkrétnej hnuteľnej veci, sa automaticky nekopíruje 

z majetkového priznania za predchádzajúci rok, ale je potrebné ho aktualizovať každoročne. 

 

3. Majetkové práva a iné majetkové hodnoty 

 

Zákon explicitne neuvádza, čo sa rozumie pod pojmom majetkové práva a iné majetkové 

hodnoty, pre účely majetkového priznania. Pod túto kategóriu majetku možno zahrnúť najmä: 

- vklady v bankách, pobočkách zahraničných bánk alebo zahraničných bankách, resp. 

pohľadávky zo zmluvy o vedení účtu v týchto inštitúciách  

- cenné papiere (akcie, dlhopisy, zmenky, podielové listy) 

- obchodné podiely v obchodnej spoločnosti a družstve  

- stavebné sporenie 

- peňažné pohľadávky 

- kryptomeny (napr. bitcoin) 

- práva zodpovedajúce vecnému bremenu 

 

Podmienkou na uvedenie majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty v tejto časti je 

hodnota konkrétneho majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty vyššia ako 6 600 eur; tieto sa 

už potom neuvádzajú v časti „Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt.  

 

V tejto časti majetkového priznania sa uvádzajú aj peňažné pohľadávky voči dlžníkom, hoci 

vznikli na základe záväzkového vzťahu.     

V tejto časti majetkového priznania sa neuvádzajú tie práva, ktoré spočívajú v užívaní cudzej 

veci, a ktoré sa obstarávajú prostredníctvom nájmu, leasingu alebo obdobného vzťahu, v ktorom sudca 

alebo uchádzač je povinný plniť peňažný záväzok v pravidelných časových obdobiach (napr. mesačné 

leasingové splátky); tieto sa uvedú v časti záväzky.  
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Do majetkového priznania sa neuvádza starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a ani 

doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ak je plne uhrádzané na základe súhlasu so zrážkami 

z platu. 

     

Príklad č. 11 

Sudca s manželkou, ako vlastníci nehnuteľnosti - chalupy, uzavreli v máji 2020 so susedom 

zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo vlastníkov chalupy na prejazd 

a prechod cez pozemok suseda. Sudca s manželkou zaplatili susedovi jednorazovú odplatu 7 000 eur.    

 

 
Popis práva Dôvod nadobudnutia Dátum 

nadobudnutia 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

Právo prechodu a prejazdu 

z vecného bremena  

Zmluva o zriadení vecného bremena 

z 15.5.2020 

1.7.2020 7 000  1/1 bezpodielové Prírastok 

 

Posúdenie hodnoty sa riadi primerane pravidlami pre posúdenie hodnoty hnuteľnej veci.  

 

Príklad č. 12 

Sudkyňa nadobudla právo doživotného užívania bytu na základe zmluvy o zriadení vecného 

bremena, ktorú uzavrela so svojou dcérou. Zriadenie vecného bremena bolo bezodplatné. Pre určenie 

hodnoty (t.j. či presahuje 6 600  eur) a obvyklej ceny takto obstaraného práva, sudkyňa postupovala 

tak, že zohľadnila obvyklé ročné nájomné za porovnateľný byt v danom mieste a vynásobila počtom 

rokov 20.   

 
Popis práva Dôvod nadobudnutia Dátum 

nadobudnutia 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

Právo doživotného užívania 

bytu  

Zmluva o zriadení vecného bremena 

z 10.10.2020 

10.11.2020 96 000  1/1 Výlučné  Prírastok 

 

3.1 Popis majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty  

 

Konkrétne majetkové právo, alebo  iná majetková hodnota sa označí v majetkovom priznaní 

tak, aby nebolo zameniteľné s iným majetkovým právom alebo inou majetkovou hodnotou, napr. 

vklad v banke ČSOB, a.s., vklad v banke VÚB, a.s., pohľadávka na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 

21.1.2020, obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Alfa, s.r.o. vo výške 100%, 100 akcií na meno 

v spoločnosti Beta, a.s.) 

 

Pri peňažnom účte sa uvedie, o aký účet ide (napr. bežný účet, sporiaci účet, termínovaný 

účet). Je potrebné každý účet uvádzať zvlášť. V prípade, že hodnota peňažných prostriedkov 

nedosahuje 6 600 eur, uvádza sa aj takéto majetkové právo, ak je splnená podmienka podľa § 32 ods. 

2 písm. d) zákona o sudcoch, teda v tomto prípade súhrnná hodnota peňažných prostriedkov či už 

v hotovosti alebo na jednotlivých účtoch presahujúca 16 600 eur.  
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3.2 Právny dôvod nadobudnutia  

 

Čo je právnym dôvodom nadobudnutia  závisí od konkrétneho majetkového práva, alebo inej 

majetkovej hodnoty.  

 

V prípade peňažných prostriedkov uložených v bankách sa uvádza pôvodný dôvod 

nadobudnutia peňažných prostriedkov (napr. dedením, darom, atď.), a nie právny dôvod, na základe 

ktorej bol zriadený bežný alebo vkladový účet.   

Príklad č. 13 
Popis práva Dôvod nadobudnutia Dátum 

nadobudnutia 

Cena Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva 

Stav 

100 akcií na meno v Beta, a.s.  Kúpna zmluva zo dňa 13.4.2020 13.04.2020 100 000  1/1 bezpodielové Prírastok 

Peňažný vklad v banke ČSOB, 

a.s 

plat, darovanie 2001 – 2020 24 000  1/1 bezpodielové Prírastok 

Peňažný vklad v banke 

mBANK a.s., pob.zahraničnej 

banky 

plat, výplata poistného plnenia  2014 – 2020 30 000  1/1 bezpodielové Prírastok 

Podiel v obchodnej 

spoločnosti XY 

Rozhodnutie o dedičstve 15.05.2019 6 660 1/1 výlučné Bez 

zmeny 

Peňažná pohľadávka  Zmluva o pôžičke 13.4.2020 10 000  1/1 bezpodielové Prírastok 

Podiel v obchodnej 

spoločnosti XY 

Spoločenská zmluva o vzniku 

obchodnej spoločnosti 

14.4.2020 10 000  1/1 manželovo Prírastok 

 

3.3 Dátum nadobudnutia 

 

Vyplnenie tejto položky závisí od druhu majetkového práva, alebo inej majetkovej hodnoty 

(napr. pri kúpe akcií - deň kúpy, pri peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách sa uvedie rok alebo 

roky – 2001-2020, pri podiele obchodnej spoločnosti - dátum vstupu do obchodnej spoločnosti 

(manželky/manžela) alebo dátum právoplatnosti osvedčenia o dedičstve).  

 

3.4 Cena 

 

V tomto oddiele sa uvádza číselná hodnota vyjadrená v eurách. Pri odplatnom prevode sa 

uvádza cena obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí vlastníctva cena obvyklá.  

 

V prípade peňažných prostriedkov na účtoch v banke sa uvádza ich hodnota k rozhodnému 

dňu. 

 

3.5 Veľkosť podielu 

 

Pri podielovom spoluvlastníctve je potrebné uviesť veľkosť podielu (napr. 1/2, 1/3, 1/13).  

V prípade, že ide o výlučné vlastníctvo, uvádza sa podiel zlomkovou časťou 1/1.  

 

3.6 Forma vlastníctva 

 

Pri forme vlastníctva sa uvedie, či sa jedná o výlučné, bezpodielové, alebo podielové 

spoluvlastníctvo.  
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V prípade, že sa jedná o majetok manžela/manželky, prípadne neplnoletých detí, je potrebné 

túto skutočnosť uviesť. 

 

3.7 Stav 

 

Tento údaj sa vypĺňa každý rok podľa stavu k rozhodnému dňu. To znamená, ak majetkové 

právo, alebo iná majetková hodnota  už nepatrí sudcovi  (napr. na základe  predaja, zámeny, 

darovania), uvedené majetkové právo, alebo majetkovú hodnotu je potrebné z majetkového priznania 

vymazať a ďalej ju už neuvádzať a dôvod výmazu je možné bližšie špecifikovať v poznámke. Ak 

dôjde k odplatnému scudzeniu majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, je potrebné uviesť 

príjem získaný predajom do časti majetkového priznania „Vyhlásenia“ a to ako príjem zo správy 

vlastného majetku. 

 

Pri novonadobudnutom majetkovom práve, alebo inej majetkovej hodnote v danom období, za 

ktoré sa podáva majetkové priznanie, v oddiele „Stav“ sa z ponúkaných možností uvedie „Prírastok“.  

V prípade, že v priebehu roka nedošlo pri evidovanom majetkovom práve, alebo inej 

majetkovej hodnote k žiadnej zmene, v uvedenom  riadku sa z ponúkaných možností uvedie „bez 

zmeny“. 

V prípade, že na danom majetkovom práve, alebo inej majetkovej hodnote došlo k zmene 

(napr. navýšením alebo znížením spoluvlastníckeho podielu, kúpou, alebo predajom 

spoluvlastníckeho podielu), v riadku evidovaného majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty 

sa z ponúkaných možností uvedie  „iná úprava“. 

 

Uchádzač údaj o stave nevypĺňa.  

 

Sudca podávajúci prvé majetkové priznanie po ujatí sa funkcie uvádza ako stav „prírastok“. 

 

Sudca podávajúci majetkové priznanie po znovu ujatí sa funkcie uvedie údaj o stave 

s prihliadnutím na predchádzajúce  majetkové priznanie. 

 

Údaj o stave „Prírastok“, „Bez zmeny“ alebo „Iná úprava“, ktorý je uvedený 

v predchádzajúcom kalendárnom roku, sa automaticky nekopíruje z majetkového priznania za 

predchádzajúci rok, ale je potrebné ho aktualizovať každoročne. 

 

4. Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt 

 

Podľa zákona o sudcoch je potrebné priznať údaje aj o hnuteľných veciach, majetkových 

právach a iných hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 6 600 eur, avšak ich súhrnná 

hodnota presahuje 16 600 eur.  
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Podľa tohto pravidla sa postupuje najmä  

- v prípade peňažných prostriedkov, keď jednotlivé zložky takéhoto majetku nepresahujú 

hodnotu 6 600 eur, ale spolu presahujú 16 600 eur (napr. hotovosť vo výške 1 500 eur, na 

jednom účte 6 200 eur, na druhom účte 5 000 eur a peňažná pohľadávka vo výške 5 000 eur); 

 

- v prípade majetkových práv rovnakého druhu, napr. akcie v rôznych akciových 

spoločnostiach, pričom hodnota akcií v jednej akciovej spoločnosti nepresahuje 6 600 eur, ale 

súhrnne presahujú 16 600 eur; 

 

- v prípade hnuteľných vecí, ktoré majú povahu hromadnej veci alebo súboru vecí. Za súbor 

vecí sa považuje skupina hnuteľných vecí, pokiaľ je medzi nimi vzťah súradnosti, vzájomného 

dopĺňania. Medzi takéto veci patrí napr. zbierka mincí, ktorej súhrnná hodnota je viac ako 

16 600 eur, hoci hodnota jednej mince nepresiahne 6 600 eur . 

 

4.1 Popis veci 

 

Pri identifikácii jednotlivých vecí v tomto oddiele sa primerane použijú vyššie uvedené 

inštrukcie.   

 

4.2 Právny dôvod nadobudnutia 

 

Právny dôvod nadobudnutia závisí od tej ktorej hnuteľnej veci, toho ktorého  majetkového 

práva, alebo inej majetkovej hodnoty. Primerane sa použijú vyššie uvedené inštrukcie. 

4.3 Dátum nadobudnutia 

 

Vyplnenie tejto položky závisí od druhu hnuteľnej veci, majetkového práva, alebo inej 

majetkovej hodnoty. Primerane sa použijú vyššie uvedené inštrukcie. 

 

4.4 Cena 

 

Pri určovaní hodnoty a ceny sa primerane použijú vyššie uvedené inštrukcie podľa druhu 

priznaného majetku. 

 

4.5 Veľkosť podielu 

 

Pri určovaní podielu sa primerane použijú vyššie uvedené inštrukcie podľa druhu priznaného 

majetku. 

 

4.6 Forma vlastníctva 

 

Pri určení formy vlastníctva sa primerane použijú vyššie uvedené inštrukcie podľa druhu 

priznaného majetku. 
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4.7 Stav 

 

Pri uvedení tohto údaju sa primerane použijú vyššie uvedené inštrukcie podľa druhu 

priznaného majetku, v stave k rozhodnému dňu. 

 

5. Príjem z výkonu funkcie sudcu 

 

Príjem z výkonu funkcie sudcu vypĺňa ten, kto bol v predchádzajúcom kalendárnom roku 

vymenovaný do funkcie sudcu alebo vykonával funkciu sudcu a uvedie sa do oddielu „suma“ 

v nasledovnom formáte: 35588,06 (neoddeľujú sa desaťtisíce bodkou, čiarkou alebo medzerou, 

oddeľujú sa čiarkou iba centy). 

 

Uchádzač, ktorý nie je sudcom alebo kandidát, ktorý sa ujal výkonu funkcie sudcu 

(novovymenovaný sudca)  do oddielu „suma“ uvedie číslovku „0,0“.   

 

6. Záväzkové vzťahy 

 

V tejto časti sa priznávajú (a) nesplatené záväzky, najmä pôžičky a úvery, (b) ako aj záväzky 

z existujúcich záväzkových vzťahov (nájomné), pokiaľ ich hodnota samostatne prevyšuje sumu 6 600 

eur k rozhodnému dňu alebo ich hodnota plnenia od 1.1. do rozhodného dňa prevyšuje 6 600 eur. (K 

rozhodnému dňu pozri vyššie). 

 

Záväzky môžu vznikať 

- zmluvou (napr. dlh zo spotrebiteľského alebo hypotekárneho úveru, dlh z nájomnej zmluvy, 

zmluva o pôžičke, leasingová zmluva a pod.) 

- zo zákona (napr. vyživovacia povinnosť, náhrada škody) 

- úradným rozhodnutím (napr. súdu) 

- jednostranným právnym úkonom (verejný prísľub podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb.) 

Pri záväzkoch zo vzťahov, ktoré spočívajú v užívaní cudzej veci na základe nájmu alebo 

obdobného vzťahu s výnimkou leasingu, pri ktorých je povinnosť plniť peňažný záväzok 

v pravidelných časových obdobiach (napr. mesačné nájomné) a k rozhodnému dňu bola už splnená, sa 

ako zostatková hodnota k rozhodnému dňu uvádza „0“.  

Pri leasingu sa ako zostatková hodnota k rozhodnému dňu uvádza súčet nesplatených 

leasingových splátok do konca leasingu. 

Táto časť majetkového priznania sa automaticky nekopíruje z majetkového priznania za 

predchádzajúci rok, ale je potrebné ju aktualizovať. 
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Príklad č. 14 
Záväzkový vzťah Dátum vzniku  Hodnota plnenia od 

1.1. po rozhodný deň  

Zostatková 

hodnota 

k rozhodnému dňu 

Veľkosť 

podielu 

Forma 

vlastníctva  

Hypotekárny úver  14. 03. 2019  5 000  130 000 1/1 bezpodielové 

Leasingová zmluva 15. 06. 2020 3 000  20 000  1/1 bezpodielové 

Nájomná zmluva 01. 01. 2020 7 200 0,0 1/1 bezpodielové 

 

6.1 Záväzkový vzťah 

 

Uvedie sa druh záväzku (napr. hypotekárny úver, spotrebiteľský úver a pod.). 

 

6.2 Dátum vzniku 

 

Dátum uzavretia príslušnej zmluvy, z ktorej je sudca zaviazaný (hypotekárnej, 

spotrebiteľskej); dátum vykonateľnosti rozsudku súdu, ktorým je zaviazaný k plneniu a pod., a to vo 

formáte deň, mesiac, rok. 

6.3 Hodnota plnenia od 1.1. po rozhodný deň  

 

Výška plnenia v danom kalendárnom roku, za ktorý sa podáva majetkové priznanie t.j. 

uvedenie celkovej sumy, ktorou sa plnil splatný záväzok a to od 1. januára príslušného kalendárneho 

roku do rozhodného dňa (vrátane prislúchajúceho príslušenstva pohľadávky). Uchádzač, sudca, ktorý 

podáva prvé majetkové priznanie po ujatí sa funkcie a sudca, ktorý podáva majetkové priznanie po 

znovuujatí sa funkcie,  túto hodnotu neuvádza. 

 

6.4 Zostatková hodnota záväzku k rozhodnému dňu 

 

Uvádza sa celkový zostatok istiny záväzku. 

 

6.5 Veľkosť podielu 

 

V prípade, že sa jedná o výlučného dlžníka, v oddiele „veľkosť podielu“ sa uvedie 1/1.   

V prípade, že ide o spoludlžníka, uvedie sa matematicky výška podielu na existujúcom dlhu (napr. 

1/2, 1/3, 1/13). 

 

6.6 Forma vlastníctva 

 

Pri určení formy vlastníctva sa primerane použijú vyššie uvedené inštrukcie k forme 

vlastníctva. 
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7. Vyhlásenia 

 

V uvedenej časti sa uvádza aj príjem z výkonu iných činností a príjem zo správy vlastného 

majetku (§ 23 ods. 1 zákona o sudcoch). Príjmy z výkonu iných činností, u ktorých nie je možné určiť 

výšku príjmu v „čistom“, možno uviesť príjem v „hrubom“. 

Každý zdroj konkrétneho príjmu alebo iného požitku sa uvádza vo vyhlásení samostatne. 

 

8. Poznámka 

 

V poznámke je možné uviesť ďalšie dôležité informácie nad rámec vyššie  vypĺňaných údajov. 

Informácie uvedené v poznámke sa nezverejňujú. Údaje, ktoré je potrebné uviesť vo vyššie 

uvedených častiach, nie je možné uviesť v časti – Poznámka.  

 
Akékoľvek otázky ohľadom vypĺňania majetkového priznania sudcu možno zasielať na adresu 

majetkovepriznania@sudnarada.gov.sk.  

 


