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Majetkové priznanie 

(Formulár pre kandidátov vo voľbách Generálneho prokurátora SR 2020 ) 

Základné informácie o kandidátovi 

Meno a priezvisko kandidáta: Juraj Kliment 

  

Doterajšie pôsobenie za posledných 5 rokov (funkcia, pozícia) 

 riadiaci predseda senátu 5T trestnoprávneho 
kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  

 

  

  

  

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

2019: 96742,- Eur 

2018: 91107,- Eur 

2017: 86974,- Eur 

2016: 91034,- Eur 

2015: 67395,- Eur 

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

2019: 6584,- Eur 

2018: 6201,- Eur 

2017: 5919,- Eur 

2016: 5725,- Eur 

2015: 4770,- Eur 

Nehnuteľný majetok 

Popis majetku: rodinný dom s pozemkom a garážou 

  

  

Rok nadobudnutia: 2007 

Dôvod nadobudnutia: darovacou zmluvou od matky manželky 1/2  

Nadobúdacia hodnota: 1.558075,- Sk (znalecký posudok) 

Odhad trhovej hodnoty: 857.000,- Eur (znalecký posudok) 

Typ vlastníctva: podielové spoluvlastníctvo 1/2 

...  

Hnuteľný majetok (presahujúci hodnotu 18.200 eur) 

Popis majetku: osobné motorové vozidlo  

Rok nadobudnutia: 2020 

Spôsob nadobudnutia: leasing-predčasné splatenie 

Nadobúdacia hodnota: 39602,-Eur 

Odhad trhovej hodnoty:  

Typ vlastníctva: BSM 

...  

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

Popis veci: neužívam 

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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 cenné papiere - 160 000,- Eur 

 doplnkové dôchodkové sporenie - 20 000,- Eur  

 americká hypotéka - 55.000,- Eur   

 leasing osobného motorového vozidla - 304,- Eur 
mesačne  

  

Blízke osoby žijúcich v spoločnej domácnosti s kandidátom 

Meno a priezvisko: Vladimíra Klimentová 

Typ príbuzenského vzťahu: manželka 

Zamestnanie, funkcia: námestníčka GP pre netrestný úsek od 23.1.2019 

... Emma Klimentová, Lea Klimentová - dcéry 

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

2019: 74815,-Eur 

2018: 55918,-Eur 

2017: 52945,-Eur 

2016: 55051,-Eur 

2015: 43135,-Eur 

Nehnuteľný majetok vo vlastníctve blízkej osoby 

Popis majetku: rodinný dom s pozemkom a garážou 

  

  

Rok nadobudnutia: 1995 a 2007 

Dôvod nadobudnutia: dedením po otcovi 1/4 a darovacou zmluvou od 
sestry 1/4 

Nadobúdacia hodnota:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Typ vlastníctva: podielové spoluvlastníctvo 1/2 

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

Popis majetku: nevlastnia 

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: neužívajú 

Vlastník:  

Výška odplaty za užívanie:  

Odhad trhovej hodnoty:  

Majetkové práva, iné majetkové hodnoty a záväzky blízkej osoby 

  

  

  

  

  

 

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

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

Dátum:22.októbra 2020  
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Meno: Juraj Kliment 

Poznámka: v roku 2004 som absolvoval bezpečnostnú previerku NBÚ č. p. PB-4810/2004 na stupeň  

„Prísne tajné“ platnú do roku 2009 a v tom istom roku opätovnú previerku na ten istý stupeň č. PB-5241/2008 

platnú do roku 2014. Obidve previerky boli spojené s detailným preskúmaním mojich majetkových pomerov, 

vrátane účtov a pohyboch na nich, ako aj preverením mojej osoby z hľadiska existencie toxických vzťahov 

a vydierateľnosti mojej osoby. Len podotýkam, že potom, čo sa v roku 2009 stal predsedom Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky Štefan Harabin, bola moja bezpečnostná previerka z jeho iniciatívy opätovne otvorená 

prostredníctvom riaditeľa NBÚ Františka Blanárika, nominanta HZDS. Keďže neboli zistené žiadne nové 

skutočnosti, bezpečnostná previerka zostala v platnosti. Ďalšiu previerku som už neabsolvoval v dôsledku  

zmeny právnej úpravy - nález Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúci sa zrušenia Špeciálneho súdu  

( sp. zn. PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009 ). Sudcovia novovytvoreného Špecializovaného trestného súdu, vrátane 

odvolacích sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, už pre vybavovanie tejto agendy bezpečnostnú 

previerku NBÚ nepotrebujúi, čo považujem za negatívum a v budúcnosti aj z pozície GP by som sa zasadil  

o návrat k starej právnej úprave, a to aj vzhľadom k tomu, že prokurátori ÚŠP sú povinní každých päť rokov sa 

takejto bezpečnostnej previerke podrobiť.   


