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Majetkové priznanie 

(Formulár pre kandidátov vo voľbách Generálneho prokurátora SR 2020 ) 

Základné informácie o kandidátovi 

Meno a priezvisko kandidáta: JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA 

  

Doterajšie pôsobenie za posledných 5 rokov (funkcia, pozícia) 

 Prokurátor ÚŠP, vedúci oddelenia majetkovej 
kriminality 

 

  

  

  

Celkový ročný príjem z výkonu funkcie za posledných 5 rokov (suma v hrubom) 

2019:  89 200 eur 

2018: 81 000 eur 

2017: 77 400 eur 

2016: 75 000 eur 

2015: Cca 70 000 eur  

Výška odmien vyplatených v danom roku v súvislosti s výkonom funkcie (suma v hrubom) 

2019: 4 500 eur 

2018: cca 3000 

2017: detto 

2016: detto 

2015: detto 

Nehnuteľný majetok 

Popis majetku: byt 

  

  

Rok nadobudnutia: 2006 

Dôvod nadobudnutia: kúpa 

Nadobúdacia hodnota: 170 tis. eur 

Odhad trhovej hodnoty: cca 300 tis. eur 

Typ vlastníctva: BSM 

...  

Hnuteľný majetok (presahujúci hodnotu 18.200 eur) 

Popis majetku: automobil 

Rok nadobudnutia: 2015 

Spôsob nadobudnutia: kúpa 

Nadobúdacia hodnota: 27. 000 eur 

Odhad trhovej hodnoty: cca 17. 000 eur 

Typ vlastníctva: BSM 

...  

Užívanie vecí vo vlastníctve tretích osôb (s hodnotou presahujúcou 18.200 eur) 

Popis veci: Žiadne 

Vlastník:  

Výška odplaty za užívanie:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Majetkové práva, iné majetkové hodnoty a záväzky (stav na účte, úspory, akcie, úvery, hypotéky atď.) 
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 Záväzky - žiadne 
Majetkové práva, hodnoty - žiadne 

 Moje a manželkine celoživotné úspory v banke 

  

  

  

Blízke osoby žijúcich v spoločnej domácnosti s kandidátom 

Meno a priezvisko: Emília Šantová 

Typ príbuzenského vzťahu: manželka 

Zamestnanie, funkcia: Referent MV SR 

...  

Celkový ročný príjem blízkej osoby za posledných 5 rokov (suma v hrubom) 

2019: 15 600 eur 

2018: 15 000 eur 

2017: 14 500 eur 

2016: 13 300 eur 

2015: 13 200 eur 

Nehnuteľný majetok vo vlastníctve blízkej osoby 

Popis majetku: Žiaden mimo BSM 

  

  

Rok nadobudnutia:  

Dôvod nadobudnutia:  

Nadobúdacia hodnota:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Typ vlastníctva:  

Hnuteľný majetok vo vlastníctve blízkej osoby (presahujúci hodnotu 18.200 eur) 

Popis majetku: Žiaden mimo BSM 

Rok nadobudnutia:  

Spôsob nadobudnutia:  

Nadobúdacia hodnota:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Typ vlastníctva:  

Užívanie vecí blízkou osobou vo vlastníctve tretích osôb (s hodnotou presahujúcou 18.200 eur) 

Popis veci: Žiadne 

Vlastník:  

Výška odplaty za užívanie:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Majetkové práva, iné majetkové hodnoty a záväzky blízkej osoby 

 Žiadne 

  

  

  

  

 

Pozn.: Formulár je súčasťou projektu monitorovania voľby generálneho prokurátora organizáciou Transparency 

International Slovensko a bude  slúžiť ako podklad pre hodnotenie jednotlivých kandidátov. 

Dátum: 23.10.2020 


