
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

Majetkové priznanie sudcu za rok 2020

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

nebytový priestor kúpna zmluva 10.7.2013 29724.5
€

1/1 Výlučné

zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 30.7.2013 4000 € 2184/306155 Výlučné

zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 6.8.2015 2000 € 1/22 Výlučné

trvalý trávny porast kúpna zmluva 2002 1389.5
€

1/3 Výlučné

záhrada darovacia zmluva 3.3.2004 1000 € 1/6 Výlučné

rekreačná chata darovacia zmluva s vecným
bremenom

2003 3000 € 1/3 Výlučné

trvalý trávny porast, zastavaná
plocha a nádvorie

darovacia zmluva s vecným
bremenom

2003 1000 € 1/3 Výlučné

trvalý trávny porast darovacia zmluva s vecným
bremenom

2003 500 € 1/6 Výlučné

rodinný dom, dvojgaráž, zastavané
plochy a nádvorie

kúpna zmluva 13.1.2016 280000
€

1/2 Výlučné

rodinný dom, dvojgaráž, zastavané
plochy a nádvorie

kúpna zmluva 13.1.2016 280000
€

1/2 Manželkine /
manželove

Hnuteľné veci

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma 
vlastníctva

pohľadávka z podnikania nevyplatená odmena
správcu

2020 11 700,00
€

1/1 Výlučné

peňažné prostriedky -sporenie malol.
detí

sporiace účty 2008-2020 55 000,00
€

1/1 Neplnoletých
detí

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 18 229,60 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

hypotekárny úver 30.11.2015

hypotekárny úver 30.11.2015

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
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.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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