
JUDr. Mária Hirjaková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2017

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

Orná pôda Dedenie 2006 1101 € Výlučné

Orná pôda Dedenie 2006 1069 € 1/1 Výlučné

Orná pôda a trvalé trávne porasty Dedenie 2000 2440 € 3/16 Výlučné

Orná pôda Dedenie 2000 426 € 1/2 Výlučné

Trvalý trávny porast, Trvalý trávny porast,orná pôda,
Orná pôda

Dedenie 2000 1521 € 1/2 Výlučné

Orná pôda Dedenie 2000 32 € 11/16 Výlučné

Orná pôda Dedenie 2000 126 € 9/120 Výlučné

Trvalé trávne porasty, Trvalé trávne porasty Dedenie 2000 136 € 11/16 Výlučné

Orná pôda Dedenie 2000 1500 € 3/4 Výlučné

Trvalé trávne porasty Dedenie 2000 6 € 1/1 Výlučné

Orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná
pôda, orná pôda, trvalé trávne porasty, trvalé trávne
porasty

Dedenie 2000 2702 € 1/1 Výlučné

Orná pôda, orná pôda Dedenie 2000 11767
€

9/120 Výlučné

Orná pôda, orná pôda, ostatné plochy, orná pôda Dedenie 2000 74490
€

5040/349440 Výlučné

Lesné pozemky, lesné pozemky, lesné pozemky,
lesné pozemky

Dedenie 2000 1222 € 4/16 Výlučné

Lesné pozemky, lesné pozemky Dedenie 2000 57341
€

96/14400 Výlučné

Zastavané plochy a nádvoria, Záhrady, Zastavané
plochy a nádvoria

Kúpa 2002 4979 € 1/1 Bezpodielové

Rodinný dom výstavba 2006 100000
€

1/1 Bezpodielové

lesné pozemky Dedenie 2000 4126 € 24/2880 Výlučné

lesné pozemky Dedenie 2000 525 € 1/1 Výlučné

Trvalé trávne porasty Dedenie 2008 363 € Výlučné

Záhrady kúpa 2011 8000 € 1/1 Bezpodielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena Veľkosť podielu Forma vlastníctva

Citroen C5 Kúpa 2009 22790 € Bezpodielové

Audi A4 kúpa 14.7.2015 31900 € 1/1 Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

prenájom pôdy nájomná zmluva 2004 0 € Výlučné

úspory plat 2011 - 2017 46 000 € 1/1 Bezpodielové

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

nemám nemám nemám 0 € Bezpodielové

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Cena

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 35 506 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

úver 2005



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
spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

sú

Zoznam blízkych osôb

V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb ( § 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú
sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo
príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to v rozsahu meno,
priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie

Priezvisko Meno Titul pred Titul za Inštitúcia Funkčné zaradenie

Dudík Marek JUDr. Krajský súd Košice sudca

Dudíková Jana JUDr. Okresný súd Košice - okolie sudkyňa

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
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