
JUDr. Monika Kurjaková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2018

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

rekreačná
chata a
zastavané
plochy

dedičstvo 2000 15000 € Manželkine /
manželove

pozemky kúpa 2007 14664.4
€

Bezpodielové

pozemky kúpa 2010 13685 € Bezpodielové

pozemok kúpa-ide o pozemok susediaci s naším rodinným domom 26.9.2014 2000 € Bezpodielové

rodinný dom riešenie bytovej otázky, ide o predtým rozostavanú
stavbu uvádzanú v predchádzajúcich majtekových
priznaniach pri ktorej sa však zvýšila jej dokončením jej
hodnota

2010 150000
€

Bezpodielové

pozemky rozšírenie pozemku pri rodinnom dome, kúpa od obce 21.7.2015 550 € Bezpodielové

pozemok zámena so susedovcami za parcely CKN č. 253/14 a CKN
č. 253/15, k.ú. Vyšný Kubín

28.11.2017 1 € Bezpodielové

pozemok kúpa podielov na pozemku vedľa domu , ide o TTP o
výmere 2466 m2

14.9.2018 19.906
€

113/140 Bezpodielové

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

čerpacia stanica LPG kúpa 2002 32989.44
€

Bezpodielové

motorové vozidlo-VW Transporter kúpa december 2014 5000 € Bezpodielové

motorové vozidlo SUBARU
TRIBECA B9

kúpa 13.4.2015 5000 € Bezpodielové

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

majetkový
podiel na
s.r.o.

zakladateľská zmluva spoločnosti 2011 5 000 € Bezpodielové

zostatok na
účte k
31.12.2018

príplatok k peňažnej pomoci v materstve, rodičovský
príspevok, rodinné prídavky na deti, príjem manžela

1.1.2018 až
31.12.2018

52 € Bezpodielové

majetkový
podiel na
s.r.o.

založenie novej s.r.o. -ORAVA LINES s.r.o., IČO:
50175530, kde manžel vystupuje ako jeden zo
spoločníkov a konateľov zároveň

3.3.2016 14 000 € Bezpodielové

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Cena

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 9 769 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

Spotrebný úver 2018

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.

neplynú

3.Vyhlasujem, že mne blízke osoby sú / nie sú sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva nie sú



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.

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
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