
JUDr. Monika Koščová

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

garáž kúpna zmluva z
12.05.2003

23.06.2003 3319
€

1 Výlučné

parc. reg. C: ZPaN - pozemok pod garážou kúpna zmluva z
12.05.2003

23.06.2003 0.1 € 1 Výlučné

parc. reg. C: ZPaN pozemok - príjazdová
cesta ku garáži

kúpna zmluva z
12.05.2003

23.06.2003 0.1 € 1/107 Podielové

parc. reg. C: ZPaN pozemok - príjazdová
cesta ku garáži

kúpna zmluva z
12.05.2003

23.06.2003 0.1 € 1/107 Podielové

byt č.19 v bytovom dome kúpna zmluva z
09.11.2015

16.12.2015 75000
€

1/1 Výlučné

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

osobné motorové vozidlo Opel
Crossland

kúpna zmluva z
11.08.2021

26.08.2021 19650
€

1/1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

termínovaný účet Privatbanka sporenie 11.11.2021 35 000,00 € 1/1 Výlučné

podielové listy EURIZON ABF sporenie 11.05.2016-2021 21 479,19 € 1/1 Výlučné

termínovaný účet J and T banka sporenie 06.04.2021-2021 35 000,00 € 1/1 Výlučné

termínovaný účet J and T banka sporenie 14.12.2021-2021 30 000,00 € 1/1 Výlučné

podielové listy PPSS J and T Bond sporenie 09.05.2016-2021 31 736,86 € 1/1 Výlučné

podielové listy TAM REF sporenie 21.01.2013-2021 25 330,68 € 1/1 Výlučné

podielové listy TAM BLF sporenie 14.03.2019-2021 20 011,25 € 1/1 Výlučné

podielové listy Privatbanka sporenie 11.11.2021-2021 10 000,00 € 1/1 Výlučné

Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Popis veci Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Hodnota Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

bežný účet Tatra banka sporenie a plat 2002-2021 3 751,27 € 1/1 Výlučné

sporiaci účet Tatra banka sporenie a plat 2002-2021 1 000,00 € 1/1 Výlučné

podielové listy EURIZON AMG sporenie 11.05.2016-2021 5 618,71 € 1/1 Výlučné

podielové listy TAM PHF sporenie 14.03.2019-2021 894,89 € 1/1 Výlučné

termínovaný účet J and T banka sporenie 29.04.2021-2021 5 000,00 € 1/1 Neplnoletých detí

stavebné sporenie PSS a.s. sporenie 02.07.2018-2021 2 161,45 € 1/1 Neplnoletých detí

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 32 132,59 €

Záväzkové vzťahy

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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