
JUDr. Marek Kohút

Majetkové priznanie sudcu za rok 2016

Zoznam nehnuteľností

Názov / popis Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

Rodinný dom, pozemky - zastavané
plochy a nádvoria

kúpa 5.2.2007 30100.25
€

1/1 Bezpodielové Bez
zmeny

Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Zmena

Volkswagen Passat 1,9
TDI

kúpa 14.9.2006 10290
€

1/1 Bezpodielové Bez
zmeny

Majetkové práva

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

úspory plat 1.1.2016 -
31.12.2016

1
300
€

1/1 Bezpodielové Úbytok

vzdanie sa nároku na
rodičovský dom sudcu s
pozemkom

čiastočné majetkoprávne
vyrovnanie so súrodencom sudcu

11.11.2016 10
000
€

1/1 Bezpodielové Prírastok

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

Príjem z výkonu funkcie sudcu - netto výkon funkcie sudcu 1.1.2016 - 31.12.2016 34 917 € 1/1 Bezpodielové

Peňažné záväzky

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Zmena

zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok
a mandátna zmluva, PSS,
a.s.

medziúver so zriadením záložného
práva na zabezpečenie zaplatenia
pohľadávky

11.4.2007 66
388
€

1/1 Bezpodielové Úbytok

zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok
a mandátna zmluva, PSS,
a.s.

medziúver so zriadením záložného
práva na zabezpečenie zaplatenia
pohľadávky

20.8.2008 18
257
€

1/1 Bezpodielové Úbytok

zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok
a mandátna zmluva, PSS,
a.s.

medziúver so zriadením záložného
práva na zabezpečenie zaplatenia
pohľadávky

25.8.2016 31
500
€

1/1 Bezpodielové Úbytok

jednorázový peňažný dar
manželkinmu súrodencovi

úplné majetkoprávne vyrovnanie
nároku súrodenca manželky ako
obdarovanej z rodičovského domu a
pozemkov

11.12.2016 34
500
€

1/1 Bezpodielové Úbytok

Súbor hnuteľných vecí a majetkových práv

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 sú



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
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