
JUDr. Lenka Kostolanská

Majetkové priznanie sudcu za rok 2021

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť Dôvod nadobudnutia Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

rodinný dom stavebné povolenie č. 745/Výst. - 162/2014 zo dňa
06.06.2014, kolaudačné rozhodnutie č. 422/Výst.-
124/2017 zo dňa 09.05.2017, oznámenie o určení
súpisného čísla č. 589/2017 zo dňa 08.06.2017 -
výstavba realizovaná svojpomocne

08.07.2014 55000
€

1/2 Podielové

pozemky - záhrada,
zastavaná plocha a
nádvoria, zastavaná
plocha a nádvoria

kúpna zmluva, Stanovisko OÚ Topoľčany č. OU-TO-
PLO 2014/003704 k pripravovanému zámeru zmeny
druhu pozemku - parc. CKN č. 353/144 v navrhovanom
zábere 500 m2, GP č. 352/2014

09.09.2013 1300
€

1/1 Výlučné

Hnuteľné veci

Hnuteľná vec Dôvod
nadobudnutia

Dátum
nadobudnutia

Cena Veľkosť
podielu

Forma
vlastníctva

osobné motorové vozidlo Kia Stonic 1.2
GOLD, r.v. 2020

leasingová
zmluva

25.11.2020 15169.76
€

1/1 Výlučné

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Popis práva Dôvod 
nadobudnutia

Dátum 
nadobudnutia

Cena Veľkosť 
podielu

Forma 
vlastníctva

sporiaci systém k bežnému účtu Tatra banka, a.s. úspory 2014 - 2021 18 722,16 € 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, a.s. príjem a úspory 2014 - 2021 6 041,52 € 1/1 Výlučné

3x fondy v Tatra banke, a.s. úspory 2014 - 2021 6 420,39 € 1/1 Výlučné

AXA fondy úspory 2009-2021 3 756,80 € 1/1 Výlučné

AXA životné poistenie so sporením úspory 2009-2021 2 616,24 € 1/1 Výlučné

Sporenia Amundi 2x úspory 2017 - 2021 4 399,43 € 1/1 Výlučné

poistenie maloletého dieťaťa so sporením úspory 2017 - 2021 1 018,41 € 1/1 Neplnoletých detí

Príjem z výkonu funkcie sudcu

Popis práva Suma

Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto 39 054,45 €

Záväzkové vzťahy

Záväzkový vzťah Dátum vzniku

leasingová zmluva ČSOB leasing, a.s. 25. 11. 2020

hypotekárny úver Tatra banka, a.s. 20.11.2014

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

zrušenie sporiaceho účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s. 6.67 €

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 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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