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Majetkové priznanie 

(Formulár pre kandidátov vo voľbách špeciálneho prokurátora SR 2021 ) 

Základné informácie o kandidátovi 

Meno a priezvisko kandidáta: JUDr. Špirko Vasil 

  

Doterajšie pôsobenie za posledných 5 rokov (funkcia, pozícia) 

 Úrad špeciálnej prokuratúry SR 

 

  

  

  

Celkový ročný príjem z výkonu funkcie za posledných 5 rokov (suma v hrubom) vrátane 13. a 14. platu,         
                                                                                                                                         Odmeny a paušálne náhrady 

2020 (odhad): 95.000 

2019: 90.000 

2018: 86.000 

2017: 80.000 

2016: 82.000 

Výška odmien vyplatených v danom roku v súvislosti s výkonom funkcie (suma v hrubom) 

2020 (odhad): ---------- 

2019: 2.500 

2018: 1.500 

2017: ------ 

2016: ------ 

Nehnuteľný majetok 

Popis majetku: Byt                                         Rodinný dom             

  

  

Rok nadobudnutia: 2004                                         2013 

Dôvod nadobudnutia: Kúpna zmluva                        Kúpna zmluva 

Nadobúdacia hodnota:                                                   275.000   - hypoúver 

Odhad trhovej hodnoty: 90.000                                      300.000 

Typ vlastníctva: Vlastník 1/1                            vlastník 1/1 

...  

Hnuteľný majetok (presahujúci hodnotu 18.200 eur) 

Popis majetku: Motorové vozidlo      Range Rover Evoque, r.v. 2015 

Rok nadobudnutia: 7/2020 

Spôsob nadobudnutia: Kúpna zmluva – úver 

Nadobúdacia hodnota: 27.000 

Odhad trhovej hodnoty:  

Typ vlastníctva: vlastník 

...  

Užívanie vecí vo vlastníctve tretích osôb (s hodnotou presahujúcou 18.200 eur) 

Popis veci: ----------------- 

Vlastník:  

Výška odplaty za užívanie:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Majetkové práva, iné majetkové hodnoty a záväzky (stav na účte, úspory, akcie, úvery, hypotéky atď.) 
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 Úspory --------- 

 Hypoúver – cca 240.000 

  

  

  

Blízke osoby žijúcich v spoločnej domácnosti s kandidátom 

Meno a priezvisko: ---------------- 

Typ príbuzenského vzťahu:  

Zamestnanie, funkcia:  

...  

Celkový ročný príjem blízkej osoby za posledných 5 rokov (suma v hrubom) 

2020 (odhad): --------------- 

2019:  

2018:  

2017:  

2016:  

Nehnuteľný majetok vo vlastníctve blízkej osoby 

Popis majetku: ----------------- 

  

  

Rok nadobudnutia:  

Dôvod nadobudnutia:  

Nadobúdacia hodnota:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Typ vlastníctva:  

Hnuteľný majetok vo vlastníctve blízkej osoby (presahujúci hodnotu 18.200 eur) 

Popis majetku: ------------------ 

Rok nadobudnutia:  

Spôsob nadobudnutia:  

Nadobúdacia hodnota:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Typ vlastníctva:  

Užívanie vecí blízkou osobou vo vlastníctve tretích osôb (s hodnotou presahujúcou 18.200 eur) 

Popis veci: ----------------- 

Vlastník:  

Výška odplaty za užívanie:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Majetkové práva, iné majetkové hodnoty a záväzky blízkej osoby 

 ----------------   

  

  

  

  

 

Pozn.: Formulár je súčasťou projektu monitorovania voľby generálneho prokurátora organizáciou Transparency 

International Slovensko a bude  slúžiť ako podklad pre hodnotenie jednotlivých kandidátov a bude zverejnený 

spolu s hodnotením. 

Dátum: 14.1.2021 

Meno: JUDr. Špirko Vasil 


