
JUDr. Jana Kurucova

Majetkové priznanie sudcu za rok 2011

Zoznam nehnuteľností

Názov / popis Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma vlastníctva Zmena

rodinný dom výstavba 1995 21576
€

B Bezpodielové Bez
zmeny

parcela - zastavaná
plocha

dar 1990 278.5
€

1/2 Výlučné Bez
zmeny

parcela - zastavaná
plocha

dar 1990 94.27
€

1/2 Výlučné Bez
zmeny

parcela - záhrada dar 1990 379.07
€

1/2 Výlučné Bez
zmeny

rodinný dom výstavba 1995 21576
€

B Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

parcela - zastavaná
plocha

dar 1990 278.5
€

1/2 Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

parcela - zastavaná
plocha

dar 1990 94.27
€

1/2 Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

parcela - záhrada dar 1990 379.07
€

1/2 Manželkine /
manželove

Bez
zmeny

Hnuteľné veci

Majetkové práva

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

sporožírový účet plat 1989 - 2011 711 € Bezpodielové Úbytok

bežný účet plat 2004 - 2011 7 220 € Bezpodielové Prírastok

príjem z funkcie sudcu plat sudcu 2011 26 616 € Bezpodielové Bez zmeny

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Peňažné záväzky

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

úver úverová zmluva č. 0088412180 1990 745 € Bezpodielové Úbytok

úver úverová zmluva č. 0464276072 2010 4 526 € Bezpodielové Úbytok

úver úverová zmluva č. 5023489366 2011 9 000 € Bezpodielové Prírastok

Súbor hnuteľných vecí a majetkových práv

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

motorové vozidlo Škoda Octavia, HE
849AT

kúpa 2005 20 580
€

Bezpodielové Bez
zmeny

motorové vozidlo VOLVO C-30, HE 214BB kúpa 2007 19 883
€

Bezpodielové Bez
zmeny

Vyhlásenia

1.Vyhlasujem, že spĺňam / nespĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. spĺňam

2.Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 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 vrátane
rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

nie sú

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.

sú
pravdivé

5.Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré posielam Súdnej rade SR v písomnej podobe sú / nie sú zhodné s
údajmi, ktoré som Súdnej rade SR odoslal prostredníctvom elektronického formulára.

sú
zhodné

6.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.

nemám
vedomosť


	JUDr. Jana Kurucova
	Majetkové priznanie sudcu za rok 2011
	Zoznam nehnuteľností
	Hnuteľné veci
	Majetkové práva
	Príjem z výkonu funkcie sudcu
	Peňažné záväzky
	Súbor hnuteľných vecí a majetkových práv
	Vyhlásenia



