
Príloha č. 1 

k opatreniu č. MF/007422/2019-75 

 

VZOR 

 

MAJETKOVÉ PRIZNANIE 

 

príslušníka finančnej správy podľa § 123 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov podané     

- do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku služobného pomeru
1
) 

- do 31. marca každého kalendárneho roka
1
) 

- v lehote určenej ministrom financií Slovenskej republiky
1
) 

 

1. Údaje o príslušníkovi finančnej správy: 

Hodnosť,
2
) titul, meno, priezvisko:       

Osobné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: 

Orgán finančnej správy: 

Organizačný útvar: 

Funkcia: 

 

2. Údaje o majetku: 

A. Nehnuteľný majetok 

Napríklad orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný 

pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, 

rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, 

priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú 

zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby. 

 

P. č.  Popis majetku  

(druh nehnuteľného majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné 

číslo, poštové smerovacie číslo, názov katastrálneho územia, číslo parcely) 

Podiel 

   

   

   

   

   

 

B. Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty 

Napríklad peňažné prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov 

v bankách a pobočkách zahraničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vkladov 

v zahraničných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie, 

zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo 

okrem vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, 

vkladový list, vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné 

kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, skladiskové 



2 

 

listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy), dopravné prostriedky (napríklad 

osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, 

autobus, loď, motorový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty 

(napríklad právo na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej 

spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie nehmotného práva 

priemyselného vlastníctva za odplatu). 

 

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich 

súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur. 

 

Druh majetku 

(označenie hnuteľnej veci, rok jej nadobudnutia) 
Cena v eurách 

(ocenenie 

obvyklou 

cenou) 

  

  

  

  

  

 

3. Vyhlásenie o pravdivosti údajov: 

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a úplné 

a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov alebo neúplných 

údajov v majetkovom priznaní. 

 

 

V ................................... dňa ..................                    ................................................................. 

                                                                                         (podpis príslušníka finančnej správy) 

4. Vyhodnotenie majetkového priznania: 

Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa: 

 

....................................................................................................................................................... 

(meno a priezvisko nadriadeného alebo iného písomne povereného príslušníka finančnej 

správy) 

 

a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že: 

 

- bolo/nebolo
1
) majetkové priznanie podané v ustanovenej alebo určenej lehote, 

- sú/nie sú
1
) pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených v majetkovom 

priznaní, 

- sú/nie sú
1
) pochybnosti o spôsobe nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na 

obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní. 

 

 

  ........................................................................................ 

          (meno a priezvisko nadriadeného alebo  

     iného písomne povereného príslušníka finančnej správy) 
1
) Nehodiace sa prečiarkne. 

2
) Uvedie sa, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy.     


