
JUDr. Monika Jankovská

Majetkové priznanie sudcu za rok 2018

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

rodinný dom, záhrada, zastavané plochy a
nádvoria

výstavba 28.07.2003 82900 € 1/1 Bezpodielové

polyfunkčný objekt, budova obchodu a služieb,
zastavané plochy a nádvoria

kúpna zmluva 24.01.2007 165970
€

1/1 Bezpodielové

Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 28.03.2014 3515.15
€

33/33 Bezpodielové

Zastavané plochy a nádvoria Zmluva o prevode
vlastníckeho práva

2017 500 € 1/1 Bezpodielové

Orná pôda Kúpna zmluva 2017 10300 € 1/1 Bezpodielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena Veľkosť podielu Forma vlastníctva

Osobný automobil VW Passat kúpa 2015 4000 € 1/1 Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

štátny príspevok z hypotekárneho úveru zmluva o hypotekárnom úvere 08.08.2011 143 € 1/1 Bezpodielové

úspory mzda 2018 50 000 € 1/1 Bezpodielové

peňažné prostriedky - dedičstvo Dedením - Osvedčenie o
dedičstve

07.09.2014 50 000 € 1/1 Výlučné

Životná poistka - Generali posiťovňa,
a.s.

Positná zmluva č. 9204509692 2014 19 056 € Výlučné

Predaj podielových listov predaj 2018 100 000
€

Výlučné

Finančné prostriedky nadobudnuté
darovaním

dar 2018 100 000
€

Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

Štátny príspevok z hypotekárneho úveru Zmluva o hypotekárnom úvere 08.08.2011 143 € 1/1 Bezpodielové

úspory mzda 2018 50 000 € 1/1 Bezpodielové

peňažné prostriedky - dedičstvo Dedenie - Osvedčenie o
dedičstve

07.09.2014 50 000 € 1/1 Výlučné

Osobný automobil VW Passat Kúpna zmluva 2015 4 000 € 1/1 Bezpodielové

Životná poistka - Generali poisťovňa,
a.s.

Poistná zmluva 2014 19 056 € Výlučné

Finančné prostriedky nadobudnuté
darovaním

dar 2018 100 000
€

Výlučné

Predaj podielových listov predaj 2018 100 000
€

Výlučné

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Cena

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 35 408 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

Hypotekárny úver 2007

Hypotekárny úver 2011

Úver 2011

Úver 2002



Vyhlásenia

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

2.Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z. mi plynú / neplynú funkčné alebo
iné požitky.

plynú

Príjmy a iné pôžitky

Popis Suma

Príjem z prenájmu 13116 €

Odmena z dohody o vykonaní práce - brutto 4500 €

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

Priezvisko Meno Titul pred Titul za Inštitúcia Funkčné zaradenie

Haitová Andrea JUDr. Krajský súd v Bratislave sudkyňa

Jankovský Róbert JUDr. Okresný súd Považská Bystrica podpredseda súdu

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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