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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

pre štatutárny orgán politickej strany MOST - HÍD 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 

Uskutočnila som audit účtovnej závierky politickej strany MOST – HÍD  (ďalej aj „politická strana“), 

ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

politickej strany MOST – HÍD k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 

k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o účtovníctve“).  

Základ pre názor  

Audit som vykonala podľa Medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 

Auditing,ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 

audítora za audit účtovnej závierky. Od politickej strany som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 

423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického 

kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky 

týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, 

poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor. 

 

Iná skutočnosť 

Účtovnú závierku politickej strany MOST – HÍD za rok, ktorý sa skončil 31.decembra 2015, 

audítoval iný audítor , ktorý vo svojej správe zo dňa  25.4.2016   na túto účtovnú závierku vyjadril 

nemodifikovaný názor. 

 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 

a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 

zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 

alebo chyby.  

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 

politickej strany nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 

nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 

pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle politickú stranu zlikvidovať alebo 

ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť. 

 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 

názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 

podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také 

existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú 

vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 

ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  

 



V rámci auditu uskutočneného podľa Medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 

uplatňujem odborný úsudok a zachovávam  profesionálny skepticizmus. Okrem toho: 

 Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 

dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na 

tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie 

základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je 

vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, 

falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly. 

 Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť 

audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 

efektívnosť interných kontrol politickej strany. 

 Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

 Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 

nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o 

tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 

mohli významne spochybniť schopnosť politickej strany nepretržite pokračovať v činnosti. 

Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe 

audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 

nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov 

získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 

môžu spôsobiť, že politická strana prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 

spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 

požiadaviek zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej aj „zákon 

o politických stranách“).  Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné 

informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 

uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 

s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej 

závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  

Posúdila som, či výročná správa politickej strany obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje 

zákon o politických stranách. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za 

daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o politických stranách. 

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  som získala 

počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo 

výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora.
  
V tejto súvislosti 

neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.  



 

Správa z preverenia súladu hospodárenia politickej strany MOST - HÍD so zákonom č. 85/2005 Z. 

z. o politických stranách a politických hnutiach 

Štatutárny orgán je zodpovedný za hospodárenie politickej strany MOST - HÍD v zmysle zákona č. 

85/2005 Z. z. o politických stranách a  politických hnutiach. Mojou zodpovednosťou je preveriť súlad 

hospodárenia politickej strany so zákonom o politických stranách a na základe výsledkov preverenia 

vydať samostatnú správu z tohto preverenia. 

 

Ing. Ivana Senešiová 

číslo licencie SKAU 743 

Dátum správy: 16.03.2017 

Zadunajská cesta 8x 

 851 01  Bratislava 

 



SPRÁVA O PREVERENÍ SÚLADU O HOSPODÁRENÍ POLITICKEJ STRANY  

SO ZÁKONOM č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach 

 

Pre štatutárny orgán politickej strany MOST - HÍD 

Uskutočnila som preverenie súladu hospodárenia so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických 

stranách a politických hnutiach (ďalej len „zákon“) politickej strany MOST – HÍD                   

k 31. decembru 2016. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu  

Štatutárny orgán je zodpovedný za hospodárenie politickej strany v zmysle požiadaviek 

zákona.  

Zodpovednosť audítora  

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť záver o výsledkoch preverenia a vydať správu o tomto 

preverení. Preverenie som vykonala v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na 

preverenie. V zmysle tohto štandardu je mojou povinnosťou dospieť k záveru, či som nezistila 

žiadne skutočnosti, na základe ktorých by som sa domnievala, že hospodárenie politickej 

strany nie je v súlade so zákonom. Okrem toho som povinná dodržiavať príslušné etické 

požiadavky.  

Preverenie súladu hospodárenia so zákonom predstavuje zákazku na limitované uistenie.       

V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie 

informácií od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje 

analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy. 

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy 

vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými 

štandardmi, a preto poskytuje menšie uistenie ako audit.  

Záver 

Na základe môjho preverenia som nezistila žiadne skutočnosti, na základe ktorých by som sa 

domnievala, že hospodárenie politickej strany k 31. decembru 2016 nie je v súlade                  

so zákonom. 

 

Ing. Ivana Senešiová 

číslo licencie SKAU 743 

Dátum správy: 16.03.2017 

Zadunajská cesta 8 

 851 01  Bratislava 
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IČO  SID

č.r. 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001 108 555,30 55 908,42 52 646,88 65 260,88

Dlhodobý nehmotný majetok                 r. 003 až r. 008 002 0,00 0,00 0,00 0,00

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                               

012-(072+091AÚ)
003

Softvér                                                     013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva                                 014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 

AÚ)
006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok      (051- 

095AÚ)
008

Dlhodobý hmotný majetok                        r. 010 až r. 020 009 108 555,30 55 908,42 52 646,88 65 260,88

Pozemky                                                                           (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 x

Stavby                                                      021 - (081 - 092AÚ) 012 56 004,22 14 742,00 41 262,22 42 666,22

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                022 - 

(082 + 092AÚ)
013 17 095,87 16 118,42 977,45 3 307,45

Dopravné prostriedky                           023 - (083 + 092AÚ) 014 35 455,21 25 048,00 10 407,21 19 287,21

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá             026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok          028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok          029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) 020

Dlhodobý finančný majetok                   r. 022 až r. 028 021 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe              (061- 096 AÚ)
022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s  

podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ)
023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok                (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028

3 .

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

Súvaha (Úč NUJ 1-01)  4 2 1 7 1 2 2 9 

Strana 2



IČO  SID

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

029 1 189 974,77 0,00 1 189 974,77 780 515,99

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031 0,00

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121           +122)-

(192+193)
032 0,00

Výrobky                                                               (123  - 194) 033 0,00

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034 0,00

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035 0,00

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ -     391 

AÚ)
036 0,00

Dlhodobé pohľadávky                              r. 038 až r. 041 037 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038 0,00

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039 0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 040 0,00

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 041 0,00

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042 16 700,00 0,00 16 700,00 173 571,74

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 0,00 5 000,00

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044 16 700,00 16 700,00 168 571,74

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                 

(336 )
045 x 0,00

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345) 046 x 0,00

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348)
047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení         (358 AÚ - 391AÚ) 048 0,00

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049 0,00

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050  0,00

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051 1 173 274,77 0,00 1 173 274,77 606 944,25

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 2 233,59 x 2 233,59 2 383,91

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 1 171 041,18 x 1 171 041,18 604 560,34

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 

291AÚ
055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057 654,60 0,00 654,60 637,61

Náklady budúcich období                                              (381) 058 654,60 654,60 637,61

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060 1 299 184,67 55 908,42 1 243 276,25 846 414,48

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 

1.

2.

3.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059

Strana aktív č.r. 

1.

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057

4.

Bežné účtovné obdobie  

a

Súvaha (Úč NUJ 1-01)  4 2 1 7 1 2 2 9 

Strana 3



 IČO  SID

č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061 1 199 403,10 825 425,99

062 0,00 0,00

063

064

065

066

067

068 0,00 0,00

069

070

071

3.
072 825 425,99 1 621 043,49

4.
073 373 977,11 -795 617,50

074 43 873,15 11 100,65

075 13 099,90 9 877,04

076

077

078 13 099,90 9 877,04

079 229,37 257,16

080 229,37 257,16

081

082

083

084

085

086

087 30 543,88 966,45

088 30 543,88 174,45

089

090

091 792,00

092

093

094

095

096

097 0,00 0,00

098

099

100

101 0,00 9 887,84

102 9 887,84

103

104 1 243 276,25 846 414,48

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103

1. Výdavky budúcich období                                               (383)

Výnosy budúcich období                                                (384)

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ)

Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                                                                          

(367)

Záväzky voči účastníkom združení                                (368)

Spojovací účet pri združení                                             (396)

Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                   

(336)

Daňové záväzky                                                   (341 až 345)

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472)

Vydané dlhopisy                                                               (473)

Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ)

Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475)

Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476)

Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478)

Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 

068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097

1. Rezervy                           r. 076 až r. 078 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ)

Ostatné rezervy                                                            (459AÚ)

Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Fondy tvorené zo zisku                                       r. 069 až r. 071

Rezervný fond                                                                   (421)

Fondy tvorené zo zisku                                                    (423)

Ostatné fondy                                                                    (427)

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   

(+; - 428)

Strana pasív

a

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU                                     

r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073

1. Imanie a peňažné fondy                                  r. 063 až r. 067

Základné imanie                                                               (411)

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)

Fond reprodukcie                                                              (413)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)

Súvaha (Úč NUJ 1-01)  4 2 1 7 1 2 2 9 
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IČO  SID

Hlavná 

nezdaňovaná

Podnikateľská 

zdaňovaná
Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01 10 404,20 10 404,20 21 203,31

502 Spotreba energie 02 18 917,22 18 917,22 19 877,17

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04 2 255,63 2 255,63 2 141,16

512 Cestovné 05 8 028,90 8 028,90 12 812,69

513 Náklady na reprezentáciu 06 62 665,46 62 665,46 36 570,71

518 Ostatné služby 07 1 796 301,53 1 796 301,53 1 440 868,01

521 Mzdové náklady 08 119 856,32 119 856,32 132 598,38

524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie
09 39 019,03 39 019,03 44 573,53

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11 5 403,61 5 403,61 5 703,80

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13 180,06 180,06

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15 427,96 427,96 331,96

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17 60,00 60,00 99,16

543 Odpísanie pohľadávky 18 6 304,80 6 304,80

544 Úroky 19 12 875,86 12 875,86

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21 450,00 450,00 60,26

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23 165,97 165,97

549 Iné ostatné náklady 24 417,00 417,00 1 021,87

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku 25 12 614,00 12 614,00 12 020,00

552

Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562
Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám
34 7 874,00 7 874,00 2 874,00

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 

dane
36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38 2 104 221,55 0,00 2 104 221,55 1 732 756,01

Číslo 

účtu
Náklady

Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu                r. 01 až r. 37

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)  4 2 1 7 1 2 2 9 
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IČO  SID

Hlavná 

nezdaňovaná

Podnikateľská 

zdaňovaná
Spolu

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53 41,43 41,43 130,21

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné  poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 3 600,00

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 303 940,00 303 940,00 239 672,00

664 Prijaté členské príspevky 70 29 700,00 29 700,00 42 000,00

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73 2 144 525,02 2 144 525,02 652 552,92

74 2 478 206,45 2 478 206,45 937 955,13

373 984,90 373 984,90 -794 800,88

591 Daň z príjmov 76 7,79 7,79 816,62

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

373 977,11 0,00 373 977,11 -795 617,50

r. 74 - r. 38

Výnosy
Číslo 

riadku 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
78

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                     

Číslo 

účtu

Činnosť Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73 

Výsledok hospodárenia pred zdanením
75

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)  4 2 1 7 1 2 2 9 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 2 1 7 1 2 2 9 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 

účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Členovia prípravného výboru:  

 Ing. Béla Bugár, Pomlejská 20, 931 01 Šamorín  

 MUDr. Tibor Bastrnák, Stredná 18, 945 01 Komárno  

 Mgr. Gábor Gál, Gagarinova 85, 925 32 Veľká Mača  

 Ing. László Gyurovszky, Javorová 2087/23, 927 01 Šaľa  

 Mgr. Peter Vörös, Ul. 29. augusta 2263/15, 811 08 Bratislava  

 PhDr. László Nagy, Škultétyho 10, 831 03 Bratislava  

 Ing. Zsolt Simon, Padarovce 81, 980 23 Padarovce  

 Ing. László Sólymos, Hadriánova 6, 851 10 Bratislava  

 Elemér Jakab, Veľké Raškovce 8, 076 75 Veľké Raškovce  

Dátum registrácie: 3.7.2009 

Číslo registrácie: 233004-2009/12436 
 

(2) V mene strany má právo konať predseda strany, ktorý je štatutárnym zástupcom strany v styku s orgánmi 

verejnej moci, a inými fyzickými osobami. Predsedom strany je Béla Bugár. 

Organizačná štruktúra a orgány strany: 

a) okresný stupeň, Okresné orgány strany: 

a)okresná konferencia, 

b)okresné predsedníctvo, 

c)predseda okresnej organizácie. 

b) krajský stupeň, Krajské orgány strany: 

a)krajské predsedníctvo, 

b)krajský predseda. 

c) republikový stupeň Republikové orgány strany: 

a)Snem – je  najvyšším orgánom strany 

b)Republiková rada - je najvyšším ústredným orgánom strany medzi dvomi 

zasadnutiami Snemu 

c)Republikové predsedníctvo, 

d)Predseda, 

e)Dozorná rada. 
 

(3)  Účtovná jednotka vykonáva činnosť politických strán. 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 

účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, 

ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia.  

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 8 9

z toho počet vedúcich zamestnancov -- --

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou -- --

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 

činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
-- --

 

(5) Účtovná jednotka vykonáva činnosť politických strán. 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 

pokračovať vo svojej činnosti.  

Na základe splnenia všetkých predpokladov pre činnosť politickej strany v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach, strana MOST – HÍD bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu 

na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Počas účtovného obdobia neboli vykonané zmeny účtovných zásad, zmeny účtovných metód. 

 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neobstarala, 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka neobstarala, 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neobstarala, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka neobstarala, 

g) dlhodobý finančný majetok – účtovná jednotka neobstarala, 

h) zásoby obstarané kúpou – sa oceňujú obstarávacou cenou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neobstarala, 

j) zásoby obstarané iným spôsobom – účtovná jednotka neobstarala,, 

k) pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, 

l) krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív - náklady a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, resp. 

obstarávacou hodnotou pri prevzatí, 

o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,, 

p) deriváty – účtovná jednotka nemá náplň, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – účtovná jednotka nemá náplň. 

 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého 

nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení 

odpisov.  

V odpisovom pláne je účtovná doba použiteľnosti totožná s dobou použiteľnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Majetok je odpisovaný rovnomernou metódou odpisovania. 

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 

a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého 

majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 

1 700 EUR/ks a nižšia, sa považuje za zásoby a účtuje sa o nich v triede I. pri obstaraní priamo do nákladov 

na účet 501 – Spotreba materiálu (odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania). Technické zhodnotenie 

dlhodobého majetku do 1 700,- EUR / rok  / ks – náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa účtujú ako náklady 

na hospodársku činnosť .Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa 

odpíše v priebehu nájmu. Pozemky sa neodpisujú. 

 

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky 

a rezervy. 

Počas účtovného obdobia nevznikol dôvod účtovať o opravných  položkách k majetku.  
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Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa 

stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a 

presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

Položka

Hodnota na 

začiatku 

účtovného 

obdobia

Prírastky Úbytky

Stav na konci 

účtovného 

obdobia

Stavby* 56 004 0 0 56 004

Samostatne hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí
17 096 0 0 17 096

Dopravné prostriedky 35 455 0 0 35 455

Majetok celkom 108 555 0 0 108 555  

* Účtovná jednotka vykonala technické zhodnotenie predmetu nájmu, t. j. prestavbou vytvorila rokovacie miestnosti 

v prenajatých priestoroch. 

 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku 

v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku 

bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného 

účtovného obdobia, 

Položka

Hodnota na 

začiatku 

účtovného 

obdobia

Prírastky Úbytky

Stav na konci 

účtovného 

obdobia

Oprávky k stavbám 13 338 1 404 14 742

Oprávky k samostatným hnuteľným 

veciam a k súborom hnuteľných vecí 13 788 2 330 16 118

Oprávky k dopravným prostriedkom 16 168 8 880 25 048

Oprávky celkom 43 294 12 614 0 55 908  

 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného 

účtovného obdobia. 

Položka

Hodnota na 

začiatku 

účtovného 

obdobia

Obstaranie Oprávky

Stav na konci 

účtovného 

obdobia

Stavby* 42 666 1 404 41 262

Samostatne hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 3 308 2 330 978

Dopravné prostriedky 19 287 8 880 10 407

Majetok celkom 65 261 0 12 614 52 647  

 

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom majetku na ktoré je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 

 



Strana 10 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Položka 

Výška 

ročného 

poistného 

Poisťovňa Typ poistenia 

Dopravné prostriedky 103,55 Wüstenrot poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie 

Dopravné prostriedky 107,00 Wüstenrot poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie 

Dopravné prostriedky 263,76 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance Group 
Havarijné poistenie 

 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa 

položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých 

položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku. 

 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis 

dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 

Účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nevznikol dôvod účtovať o opravných položkách k finančnému 

majetku. 

 

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného 

majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto 

ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka nevykazuje finančný majetok, ktorý sa oceňuje reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka. 

 

Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bežného účtovného 

obdobia

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia

Pokladnica 2 234 2 384

Ceniny

Bežné bankové účty 1 171 041 604 560

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou 

ako jeden rok

Peniaze na ceste

Spolu 1 173 275 606 944

 

(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 

tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 

účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

Účtovnej jednotke nevznikol dôvod účtovať o opravných položkách k zásobám.  

 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú 

nezdaňovanú činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť a neeviduje významné pohľadávky. 

 

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci 

bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

Účtovnej jednotke nevznikol dôvod účtovať o opravných položkách k pohľadávkam..  
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(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

 

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 148 721,00

Pohľadávky po lehote splatnosti 16 700,00 19 850,00

Pohľadávky spolu 16 700,00 168 571,00

Stav na konci

 

 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Účtovná jednotka neeviduje významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období. Na účte Nákladov budúcich období je zaúčtované predplatné novín a časopisov na rok 2017 celkom 

vo výške 655,- EUR. 

 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy 

za bežné účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, 

prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov 

z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

Výška základného imania sa počas účtovného obdobia nezmenila 

 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 

prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

Prírastky Úbytky Presuny

(+) (-) (+, -)

Základné imanie

z toho: 

nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného 

predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia majetku a záväzkov

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov
1 621 044 -795 618 825 426

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie
-795 618 373 977 795 618 373 977

Spolu 825 426 373 977 0 0 1 199 403

Fondy zo zisku

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia

Imanie a fondy
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 

obdobiach. 

Výsledok hospodárenia minulého účtovného obdobia bol preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 
.

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 

Účtovná strata 795 618

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 795 618

Iné 

Rozdelenie účtovného zisku

Vysporiadanie účtovnej straty

 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného 

účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok 

rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

Účtovná jednotka vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky, audit a energie. Rezerva bude čerpaná 

v nasledujúcom účtovnom období. 

 

Druh rezervy

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia

Tvorba rezerv Použitie rezerv
Zrušenie alebo 

zníženie rezerv

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých 

zákonných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých 

zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu

nevyčerpané dovolenky 9 877 10 450 9 877 10 450

audit 2 400 2 400

vyúčtovanie energií 250 250

Jednotlivé druhy dlhodobých 

ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 9 877 13 100 0 9 877 13 100

Rezervy spolu 9 877 13 100 0 9 877 13 100

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv:
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný 

stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

Účtovná jednotka neeviduje významné položky na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky 

účet začiatočný stav prírastky úbytky konečný zostatok

325 - ostatné záväzky 175 46 174 45 814 535

379 - iné záväzky 0 808 700 808 700 0  

Na účte 379 – Iné záväzky sa účtoval predpis a úhrada prijatých pôžičiek a darov. 

 

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

 

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 

dobou splatnosti do jedného  roka 30 544 966

Krátkodobé záväzky spolu 30 544 966

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  

jedného  do piatich  rokov  vrátane 230 257

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac 

ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 230 257

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 30 774 1 223

Druh záväzkov

Stav na konci

 

 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 

 

 

 

bežného účtovného obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného  roka:

z obchodného styku 30 544 174

voči zamestnancom 0 0

voči Soc.poisťovni a zdrav.poisťovňám 0 0

daňové 0 792

Krátkodobé záväzky spolu 30 544 966

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  

jedného  do piatich  rokov  vrátane :

zo socálneho fondu 230 257

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac 

ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 230 257

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 30 774 1 223

Druh záväzkov

Stav na konci
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas 

účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 257 245

Tvorba na ťarchu nákladov 578 647

Tvorba zo zisku

Čerpanie 605 635

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 230 257
 

 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli 

poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 
 

Druh cudzieho 

zdroja
Mena hodnota

výška úroku 

v %
Splatnosť

Forma 

zabezpečenia

Suma istiny na 

konci bežného 

účtovného 

obdobia

Suma istiny na konci 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Krátkodobý bankový 

úver

Pôžička EUR 800 000 5% p.a. 31.12.2016 budúce príjmy                 -   €                 -   € 

Návratná finančná 

výpomoc

Dlhodobý bankový 

úver

Spolu 800 000

 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Účtovná jednotka neeviduje významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 

 

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, - nie je náplň 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, - nie je náplň 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, - nie je náplň 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, - nie je náplň 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. - nie je náplň 

Účtovná jednotka neeviduje významné položky výnosov budúcich období. 

 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu 

a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

    3. viac ako päť rokov. 
 

Účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
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Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých 

hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka neeviduje tržby za vlastné výkony a tovary. 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov 

a iných ostatných výnosov.  

Meno a priezvisko darcu - fyzickej osoby Obec Výška daru v EUR

Peter Antal Žiar nad Hronom 15 000,- EUR

Tibor Bastrnák Komárno 15 000,- EUR

Bertalan Bóna Nové Zámky 9 900,- EUR

Zuzana Csadyová Čierna Voda 14 000,- EUR

Gabriel Csicsai Dunajská Streda 13 000,- EUR

Árpád Érsek Šamorín 11 000,- EUR

Zoltán Fekete Nýrovce 3 600,- EUR

Gábor Gál Veľká Mača 5 000,- EUR

Tomáš Galbavý Nitra 10 000,- EUR

Rudolf Héger Komárno 30 000,- EUR

Elemér Jakab Veľké Raškovce 25 000,- EUR

Peter Krajňák Prešov 8 000,- EUR

Ľuba Kráľová Kokošovce 3 000,- EUR

Peter Kresák Bratislava 3 000,- EUR

Ladislav Kukolík Žiar nad Hronom 6 000,- EUR

Zsolt Oros Jelka 5 000,- EUR

László Sólymos Bratislava 20 000,- EUR

František Šebej Bratislava 5 000,- EUR

Ivan Švejna Bratislava 19 000,- EUR

Štefan Vavrek Rimavská Seč 10 000,- EUR

Andrea Vitkóová Štúrovo 5 000,- EUR

Péter Vörös Komárno 17 510,- EUR

Lucia Žitňanská Bratislava 20 000,- EUR  

 

 

(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia príspevok od MF SR a to: 

 

suma v EUR

na činnosť 353 104

na mandát 293 915

za hlasy 1 497 506

Príspevok MF SR celkom 2 144 525

účel
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(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  

osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

Položka Hodnota

Prijaté príspevky od fyzických osôb 303 940

Prijaté členské príspevky 29 700

Dotácie zo ŠR SR 2 144 525

Hodnota významných výnosov spolu 2 478 165  

 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov 

a iných ostatných nákladov.  

Položka Výška nákladov

Náklady na reprezentáciu 42 187

Prenájom priestorov a súvisiace služby 44 097

Cestovné 8 029

Opravy a udržiavanie 2 255

Spotreba energie 16 428

Spotreba materiálu 10 404

Ostatné služby 99 085

Monitoring, prieskumy 30 085

IT služby 23 380

PR marketing 44 956

Propagácia, predvolebná kampaň 1 574 308

Mzdové náklady a zákonné sociálne a zdravotné poistenie 164 279

Úroky z pôžičiek 12 875

Odpisy dlhodobého majetku 12 614

Poskytnuté príspevky 7 874

Hodnota významných položiek nákladov celkom 2 092 856  

 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účtovná jednotka neprijala podiel zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom 

osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

názov finančných nákladov výška v EUR

Úroky z prijatých pôžičiek 12 876
 

 (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma 

nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

a) overenie účtovnej závierky 2 400

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky --

c) súvisiace audítorské služby --

d) daňové poradenstvo --

e) ostatné neaudítorské služby --

Spolu 2 400
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Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie 

položky. 

Účtovná jednotka 

- neúčtuje na podsúvahových účtoch, 

- v roku 2016 zaúčtovala odpísanie pohľadávok vo výške 6 304,- EUR.  

- má prenajaté nasledovné nebytové priestory 

Mesto Ročné nájomné a súvisiace služby v EUR 

Bratislava 54 775 

Komárno 2 400 

Nové Zámky 490 

Rimavská Sobota 1 650 

 

 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a 

ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 

budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných 

zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných 

oslobodením od dane z príjmov. – nie je náplň 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo 

nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky,  

– nie je náplň   

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 

pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto 

povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.  

– nie je náplň   

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 

v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, – nie je náplň 

b) povinnosť z opčných obchodov, – nie je náplň 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských 

alebo odberateľských zmlúv, – nie je náplň 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných 

zmlúv, – nie je náplň 

e) iné povinnosti – nie je náplň 

 (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka nemá vo správe ani vo vlastníctve nehnuteľné kultúrne pamiatky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

a dňom jej zostavenia. 

- nie je náplň 
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Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku 

 Pozemky 

Umelecké 

diela 

a zbierky 

Stavby 

Samostatné 

hnuteľné veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Dopravné 

prostriedky 

Pestovateľské 

celky 

trvalých 

porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Drobný 

a ostatný 

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Obstaranie 

dlhodobého 

hmotného 

majetku 

Poskytnuté 

preddavky na 

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 

na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

  56 004 17 096 35 455      108 555 

prírastky              

úbytky             

presuny            

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
  56 004 17 096 35 455      108 555 

Oprávky – stav na 

začiatku bežného 

účtovného obdobia 

  13 338 13 788 16 168      43 294 

prírastky     1 404 2 330 8 880      12 614 

úbytky             

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
  14 742 16 118 25 048      55 908 

Opravné položky – stav 

na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

  42 666 3 308 19 287      65 261 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
  41 262 978 10 407      52 647 
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MOST – HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
tel.: 00421 2 49 11 45 55,  00421 2 49 11 45 00 

e-mail: office@most-hid.sk 

 

 

 

 

 

 Výročná  f inančná  správa za  rok 2016 

 

 Politická strana MOST – HÍD bola zapísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

do zoznamu politických strán a politických hnutí podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a 

politických hnutiach v znení neskorších predpisov pod číslom: 233004-2009/12436 dňa 3.7.2009. 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) je 42171229. 

Sídlom strany je Trnavská cesta 37 v Bratislave. 

 

Celková hodnota majetku strany MOST - HÍD k 31.12.2016 je 1.243.276 EUR, z toho dlhodobý 

hmotný a nehmotný majetok strany 52.647 EUR, finančné účty 1.173.275 EUR, pohľadávky 16.700 

EUR. Časovo rozlíšený majetok tvoria náklady budúcich období vo výške 654 EUR. 

Záväzky strany k 31.12.2016 v celkovej výške 43.873 EUR tvoria: 

záväzky EUR 

z obchodného styku 30 544 

voči zamestnancom: 0 

zo zúčtovania so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami: 0 

zo sociálneho fondu: 229 

daňové:  

krátkodobé rezervy: 13 100 

na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív: 

z toho 

výdavky budúcich období:  

výnosy budúcich období:  

 

 

 

 

Výnosy strany MOST - HÍD vo výške 2 478 206 EUR tvoria nasledujúce položky:  

výnosy EUR 

príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 25 v nasledujúcom členení: 2 144 525 

za získané hlasy vo voľbách 1 497 506 

na činnosť 353 104 

na mandát 293 915 

úroky na finančných účtoch v peňažných ústavoch 41 

Tržby z predaja majetku - 

členské príspevky 29 700 

dary 303 940 
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Náklady strany MOST – HÍD k 31.12.2016 v celkovej výške 2 104 229 EUR delené na: 

náklady EUR 

politická práca  283 741 

osobné výdavky 164 279 

správne záležitosti 6 401 

volebné výdavky 1 574 308 

iné výdavky 75 500 

 

Strana MOST - HÍD týmto vyhlasuje, že: 

- predložená výročná finančná správa obsahuje všetky náležitosti podľa jednotlivých ustanovení 

zákona 

- podľa §20 ods. 2 – strana vo vlastnom mene nepodnikala a ani neuzatvorila zmluvu o tichom 

spoločenstve 

- podľa §20 ods. 3 – strana nezaložila obchodnú spoločnosť a ani sa nestala jediným spoločníkom 

obchodnej spoločnosti za účelom podnikania 

- podľa §20 ods. 4 – strana v roku 2016 nemala príjmy prostredníctvom obchodnej spoločnosti z: 

a) prevádzkovania vydavateľstiev, nakladateľstiev a tlačiarní, 

b) publikačnej a propagačnej činnosti 

c) výroby a predaja predmetov propagujúcich program a činnosť strany 

d) z usporadúvania vzdelávacích a politických akcií 

e) výkonu správy majetku strany 

- podľa §20 ods. 5 – na základe vyhlásenia podľa §20 ods. 3  sa stáva bezpredmetným. 

- podľa §29 nepoužila príspevky zo štátneho rozpočtu  na: 

a) pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám 

b) zmluvy o tichom spoločenstve  

c) podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom 

d) ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb 

e) darovanie 

f) úhradu pokút a iných peňažných sankcií. 

- podľa §30 ods. 2 písm. b) informácie o finančnej situácii strany za dve bezprostredne 

predchádzajúce účtovné tvoria samostatnú prílohu výročnej správy. 

- podľa §30 ods. 2 písm. c) – po skončení účtovného obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, 

nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť budúcu hospodársku 

a finančnú situáciu strany. 
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Strana MOST – HÍD predkladá: 

- podľa §30 ods.2 písm. d) – návrh na rozdelenie zisku 

Vykázaný zisk vo výške 373 977 EUR sa navrhne previesť na účet nevysporiadaného 

hospodárskeho výsledku minulých rokov. 

- podľa §30 ods. 2 písm. e) – prehľad o príjmoch strany v celkovej výške 2 478 206 EUR 

v členení podľa §22 ods. 1 
 

a) Členské príspevky  29 700 

b) Dary a iné bezodplatné plnenia 303 940 

c) Dedičstvo   

d) Predaj alebo prenájom hnuteľného majetku alebo nehnuteľností  

e) Úroky z vkladov v bankách 41 

f) Podiely na zisku z podnikania obchodných spoločnosti  

g) Výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu  

h) Pôžičky a úvery  

i) Príspevky zo štátneho rozpočtu 2 144 525 

j) Iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov  

- podľa §30 ods. 2 písm. f) - osobitná evidencia príjmov z pôžičiek a úverov podľa §22 ods. 2 

Strana v roku 2016 evidovala nasledovné pôžičky: 

 

Dátum prijatia 

pôžičky 

Výška 

pôžičky 

Dohodnutý 

termín splatenia 

Identifikačné údaje poskytovateľa 

Meno 

a priezvisko 

Adresa trvalého 

pobytu 

28.01.2016 

18.2.2016 
400 000 EUR 31.12.2016 Béla Bugár 

Pomlejská 20 

Šamorín 

28.1.2016 

18.2.2016 
400 000 EUR 31.12.2016 László Sólymos 

Hadrianova 6, 

Bratislava 

 

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky boli pôžičky splatené v plnej výške. 

- podľa §30 ods. 2 písm. g) – prehľad o prijatých daroch a iných bezodplatných plneniach. Strana 

prijala dary a iné bezodplatné plnenia na základe darovacích zmlúv v zmysle §23 zákona č. 85/2005 

Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods.7 a 8 tvorí 

samostatnú prílohu. 

- podľa §30 ods. 2 písm. h) – potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne 

sa nachádza v prílohe 

- podľa §30 ods. 2 písm. i) – strana k 31.12.2016 evidovala 5 583 členov 
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-  podľa §30 ods. 2 písm. j) – osobitná evidencia prijatých členských príspevkov vrátane mena, 

 priezviska a trvalého pobytu člena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podľa §30 ods. 2 písm. k) – strana nemá záväzky po lehote splatnosti  

- podľa §30 ods. 2 písm. l) – nakoľko v účtovnom období za ktoré sa vyhotovuje výročná správa 

 strana nezaložila obchodnú spoločnosť a ani sa nestala jej jediným spoločníkom, povinnosť 

 predložiť účtovnú závierku obchodnej spoločnosti je bezpredmetná 

- prehľad volebných nákladov 

 evidencia použitých prostriedkov na volebnú kampaň do NR SR  

 

Členenie nákladov v roku 2016 do 31.12.2015 Spolu 

Náklady na úhradu predvolebných prieskumov 

a volebných prieskumov verejnej mienky 
20 895 29 470 50 365 

Náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy 327 420 167 834 495 254 

Náklady na vysielanie politickej reklamy podľa §32 

od. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
   

Náklady na úhradu volebných plagátov 728 798 393 435 1 122 233 

Náklady obchodnej spoločnosti    

Cestovné výdavky členov a cestovné náhrady 

zamestnancov 
1 653 1 875 3 528 

Ostatné náklady 495 542 225 123 720 665 

Náklady celkom 1 574 308 817 737 2 392 045 

Meno Priezvisko Trvalý pobyt
Suma členského 

príspevku

Tibor Bastrnák Komárno, Veľkodunajské nábr. 1A 2 400,00 €

Béla Bugár Šamorín, Pomlejská 20 2 400,00 €

Gabriel Csicsai Dunajská Streda, I.Madácha 3 2 400,00 €

Arpád Érsek Šamorín, Dlhá 54 2 000,00 €

Gábor Gál Veľká Mača, Gagarinova 85 2 400,00 €

Elemér Jakab Veľké Raškovce 8 2 400,00 €

Peter Krajňák Prešov, Solivarská 35 1 500,00 €

József Nagy Dunajská Streda 900,00 €

Irén Sárközy Dunajská Streda, Petőfiho 30 1 400,00 €

László Sólymos Bratislava, Hadrianova 6 2 000,00 €

František Šebej Bratislava, Pifflova 5 2 400,00 €

Ivan Švejna Bratislava, Šťastná 13 2 000,00 €

Péter Vörös Komárno, Damjanichova 21 2 400,00 €

Lucia Žitňanská Bratislava, Gorkého 10 2 000,00 €

29 700,00 €CELKOM
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Prehľad darov a iných bezodplatných plnení (počas sledovaného obdobia volebnej kampane do NR SR) 

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu Hodnota daru EUR 

1. Pavol Krutý Senica 1 000 

2. Silvester Galo Dražkovce 500 

3. Gábor Gál Veľká Mača 20 000 

4. Mária Vargová Vojany 1 000 

5. Ivana Festenburg Košice 1 000 

6. Jozef Bojčík Košice 1 000 

7. Tomáš Agócs Gemerský Jablonec 200 

8. Csaba Csízi Číž 200 

9. Elemér Jakab Veľké Raškovce 25 000 

10. Ladislav Lang Šimonovce  200 

11. Árpád Érsek Šamorín 16 000 

12. Vladimír Vágási Košice 2 000 

13. Peter Henz Bátka 200 

14. Irén Sárközy Dunajská Streda 5 000 

15. Ladislav Ágh Hurbanovo 1 000 

16. Peter Jakab Ptrukša 1 000 

17. Dionýz Sipos Veľké Kapušany 300 

18. Sylvia Beňová Bratislava 1 000 

19. Zsolt Simon Padarovce 15 000 

20. Zoltán Antal Tornaľa 200 

21. Ľubica Kováčová Bratislava 1 000 

22. Pavol Burdiga Rožňava  500 

23. Kristián Kovács Horná Potôň 1 000 

24. Norbert Krušinský Moldava nad Bodvou 1 000 

25. Uršula Ambru Košice 350 

26. Rudof Héger Komárno 30 000 

27. Ľuba Kráľová Kokošovce 3 000 

28. Peter Kresák Bratislava 3 000 

29. Edit Pfundtner Bratislava 20 000 

30. Gustáv Magyarics Zemianska Olča 1 000 

31. Ivan Švejna Bratislava 19 000 

32. Lajos Csóka Veľké Kosihy 1 000 

33. Ondrej Hanzlík Nové Zámky 200 

34. Eva Čákváriová Bíňa  200 

35. Petra Nagyová Džerengová Bratislava 1 000 

36. Lucia Žitňanská Bratislava 20 000 

37. Erika Kušická Vinica 200 

38. Jaroslav Pástor Nováčany 200 

39. Peter Tatár Bratislava 1 000 

40. Peter Antal Žiar nad Hronom 15 000 

41. Jozef Jobbágy Svätý Peter 2 000 

42. Tibor Balázs Gemerská Hôrka  200 

43. František Šebej Bratislava 5 000 

44. Ladislav Balódi Vydrany 5 000 
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45. Peter Bollo Krásnohorské Podhradie 200 

46. Andrea Vitkóová Štúrovo 5 000 

47. Jozef Želinský Kráľovský Chlmec 200 

48. Stanislav Vospálek Spišská Nová Ves 10 000 

49. Viktor Lestyánszky Ipeľské Predmostie 500 

50. Arnold Mikle Veľký Cetín 700 

51. Štefan Szidor Prešov 500 

52. Erika Beňová Košice 1 000 

53. Tomáš Galbavý Nitra 10 000 

54. Rita Pásztorová Malá nad Hronom 200 

55. Karol Pataky Kráľovský Chlmec 2 000 

56. Karol Farkas Trávnik 1 000 

57. Štefan Kertész Panické Dravce 200 

58. Ladislav Rácz Fiľakovo 200 

59. Marián Tóth Tvrdošovce 800 

60. Marek Daňko Košice 200 

61. Tibor Tóth Lučenec 200 

62. Pavol Nagy Fiľakovo 200 

63. Mária Vinczeová Gemerská Ves  200 

64. Eva Polerecká Nové Zámky 200 

65. Vilmos Méhes Komárno 2 180 

66. Zoltán Kovács Senec 500 

67. Iveta Plšeková Bratislava 1 000 

68. Milan Hašan Brezno 200 

69. Timea Feketeová Gabčíkovo 972 

70. Tibor Bastrnák Komárno 15 000 

71. László Sólymos Bratislava 20 000 

72. Gabriel Köböl Dubovec 200 

73. Zuzana Csadyová Čierna Voda  14 000 

74. Ladislav Kukolík Žiar nad Hronom 6 000 

75. Marek Korpa Košice 400 

76. Erik Bojničan Hlohovec 500 

78. Gabriel Csicsai Dunajská Streda 13 000 

79. László Gabriel Mad 1 000 

80. Róbert Tölgyesi Šaľa 600 

81. Zoltán Forró Trstice 1 000 

82. Atila Oravecz Turňa nad Bodvou 100 

83. Bertalan Bóna Nové Zámky 9 900 

84. František Magyari Chotín 1 000 

85. Daniela Baranová Banská Bystrica 200 

86. Rastislav Žitný Bratislava 1 000 

87. Maroš Repík Bratislava 1 000 

88. Peter Krajňák Prešov 8 000 

89. Peter Morvay Senec 2 000 

90. František Mészáros Veľký Cetín 1 000 

91. Zoltán Fekete Nýrovce 3 600 

92. Ján Buocik Bratislava 1 000 

93. Peter Vörös Komárno 17 510 

94. Michal Goriščák Svidník 700 

95. František Vangel Dunajská Streda 1 000 
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96. Rudolf Gregorovič Humenné 1 000 

97. Štefan Vavrek Rimavská Seč 10 000 

98. Peter Kakuloš Košice 1 000 

99. Ervin Chomča Galanta 250 

100. Michal Zurbola Leles 200 

sumár peňažných darov v hodnote do 200 eur 250 

- podľa §20 až 30 zákona č. 85/2005 Z.z. – Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch  

 a daroch politických strán a politických hnutí za rok 2016 tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 

Politická strana si povinnosti podľa §22 ods.5 a §23 ods. 4 spĺňa na vlastnom webovom sídle: 

www.most-hid.sk. 

 

 

 

 

 

 
       Béla Bugár 

       predseda strany 

Bratislava, 15. marca 2017 



MOST – HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
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Informácia o finančnej situácii strany 
podľa §30 ods. 2 písm. b) 

 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

Netto Netto Netto Netto Netto

001 58 096 74 765 62 281 65 261 52 647

1. Dlhodobý nehmotný majetok                        002 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 004 až r. 006 003 58 096 74 765 62 281 65 261 52 647

Stavby                                                      021 - (081 - 092AÚ) 004 49 686 46 878 44 070 42 666 41 262

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí   022 - (082 + 092AÚ) 005 4 446 9 284 6 296 3 308 978

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 092AÚ) 006 3 964 18 603 11 915 19 287 10 407

3 . Dlhodobý finančný majetok                  007 0 0 0 0 0

008 1 492 750 1 622 506 1 574 910 780 515 1 189 975

1. Zásoby                                                      009 0 0 0 0 0

2. Dlhodobé pohľadávky                              010 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky                         011 45 239 9 548 8 977 173 571 16 700

Pohľadávky z obchodného styku             (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 012 121 0 127 5 000 0

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 013 45 118 9 548 8 850 168 571 16 700

Iné pohľadávky           (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 014

Finančné účty                                             r. 016 až r. 017 015 1 447 511 1 612 958 1 565 933 606 944 1 173 275

Pokladnica                                                         (211 + 213) 016 3 180 4 687 4 529 2 384 2 234

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 017 1 444 331 1 608 271 1 561 404 604 560 1 171 041

018 1 045 1 162 1 069 638 655

1. Náklady budúcich období                                              (381) 019 1 045 1 162 1 069 638 655

020 1 551 891 1 698 433 1 638 260 846 414 1 243 277

č.r. rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2015

021 1 530 370 1 667 620 1 621 044 825 426 1 199 403

1. Imanie a peňažné fondy                                022 0 0 0 0 0

2. Fondy tvorené zo zisku                                     023 0 0 0 0 0

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   

(+; - 428)

024 839 469 1 530 370 1 667 620 1 621 043 825 426

4. Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie 025 690 901 137 250 -46 576 -795 617 373 977

026 17 131 26 003 10 419 11 100 43 874

Rezervy                           027 6 524 7 294 10 174 9 877 13 100

Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ) 028 6 524 7 294 10 174 9 877 13 100

Dlhodobé záväzky                                   029 9 49 245 257 230

Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472) 030 9 49 245 257 230

Krátkodobé záväzky                                         r. 032 až r. 035 031 10 598 18 660 0 966 30 544

Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323 032 5 836 0 174 30 544

Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333) 033 6 001 7 124 0 0 0

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami      (336) 034 3 539 4 611 0 0 0

Daňové záväzky                                                   (341 až 345) 035 1 058 1 089 0 792 0

4. Bankové výpomoci a pôžičky                       036 0 0 0 0 0

037 4 390 4 810 6 797 9 888 0

1. Výdavky budúcich období                                               (383) 038 4 390 4 810 6 797 9 888 0

Výnosy budúcich období                                                (384) 039

040 1 551 891 1 698 433 1 638 260 846 414 1 243 277

Strana aktív

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 003 + r. 007

2.

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 008 + r. 018

č.r. 

Strana pasív

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU  r. 022 až r. 025

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 009+ r. 010+ r. 011 + r. 015 

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.021+ r.026 + r.037

3.

2.

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 027 + r. 029 + r. 031 +  r. 036

1.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 038 a r. 039
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Číslo 

účtu
Náklady

Číslo 

riadku 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

501 Spotreba materiálu 01 5 091 12 627 6 159 21 203 10 404

502 Spotreba energie 02 18 209 17 403 18 291 19 877 18 917

511 Opravy a udržiavanie 03 982 1 427 1 175 2 141 2 256

512 Cestovné 04 275 6 339 7 506 12 813 8 029

513 Náklady na reprezentáciu 05 29 850 40 844 56 555 36 571 62 665

518 Ostatné služby 06 1 318 751 326 883 472 097 1 440 868 1 796 302

521 Mzdové náklady 07 102 261 101 455 128 101 132 598 119 856

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 08 28 767 34 970 43 938 44 573 39 019

527 Zákonné sociálne náklady 09 4 797 4 855 5 355 5 704 5 404

531 Daň z motorových vozidiel 10 122 223 277 180

538 Ostatné dane a poplatky 11 223 461 332 428

541 Zmluvné pokuty a penále 12 10

542 Ostatné pokuty a penále 13 60 99 60

543 Odpísanie pohľadávky 14 40 000 1 448 6 305

544 Úroky 15 12 876

546 Dary 16 25 479 24 60 450

548 Manká a škody 17 166

549 Iné ostatné náklady 18 1 278 2 555 1 014 1 022 417

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku
19 7 202 11 542 12 484 12 020 12 614

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 20 4 059 2 874 7 874

21 1 517 843 601 602 759 004 1 732 755 2 104 222

Číslo 

účtu
Výnosy

Číslo 

riadku 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2015

644 Úroky 22 136 155 155 130 42

646 Prijaté dary 23

649 Iné ostatné výnosy (poistné plnenie) 24 12

651 Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetkui 25 3 600

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 26 30 000 1 000

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 27 295 000 48 000 20 000 239 672 303 940

664 Prijaté členské príspevky 28 41 700 37 173 39 750 42 000 29 700

691 Dotácie 29 1 841 922 652 553 652 553 652 553 2 144 525

30 2 208 770 738 881 712 458 937 955 2 478 207

31 690 927 137 279 -46 546 -794 800 373 985

591 Daň z príjmov 32 26 29 30 817 8

33 690 901 137 250 -46 576 -795 617 373 977Výsledok hospodárenia po zdanení    (r. 28 - r. 29) (+/-) 

Účtová trieda 6 spolu           r. 20 až r. 26 

Výsledok hospodárenia pred zdanením     r. 27 - r. 19

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 19

 



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Kristián Kovács

adresa trvalého pobytu: 930 36 Horná Potôň 350

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 22.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 4.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 8.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK6409000000000191886288

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8611000000002924891172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Gabriel László

adresa trvalého pobytu: 930 14 Mad 199

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Mad 30.11.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 4.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 16.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4375000000004012278366

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Ľuba Kráľová

adresa trvalého pobytu: Zlatá Baňa 158, 082 52 Kokošovce

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 3 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Prešov 21.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 4.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
3 000,00 €

e) dátum prijatia daru 11.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK1009000000000095951932

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Erika Beňová

adresa trvalého pobytu: Škultétyho 1358/2, 04001 Košice

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Košice 17.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 4.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 27.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK0202000000002728695756

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Peter Antal

adresa trvalého pobytu: M.R. Štefánika 455/30, 965 01 Žiar nad Hronom

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 15 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Žiar nad Hronom 4.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 8.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
15 000,00 €

e) dátum prijatia daru 19.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9302000000001600864157

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Ladislav Kukolík

adresa trvalého pobytu: M.R. Štefánika 456/36, 965 01 Žiar nad Hronom

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 6 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Žiar nad Hronom 4.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 8.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
6 000,00 €

e) dátum prijatia daru 15.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK0709000000000074247460

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Ján Buocik

adresa trvalého pobytu: Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 5.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 8.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 24.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK2211000000002614475640

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Sylvia Beňová

adresa trvalého pobytu: Bebravská 11, 82107 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 30.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 8.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 5.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK0275000000000007489283

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Ľubica Kováčová 

adresa trvalého pobytu: Bronzova 19, 851 10 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 7.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 8.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 8.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8556000000009440700001

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Peter Kresák

adresa trvalého pobytu: Hollého 9, 81101 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 3 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 11.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 11.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
3 000,00 €

e) dátum prijatia daru 12.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK3711000000002618866075

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Ivan Švejna 

adresa trvalého pobytu: Štastná 13, Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 19 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 12.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 12.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
19 000,00 €

e) dátum prijatia daru 14.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9109000000000174663840

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Maroš Repík

adresa trvalého pobytu: L. Zúbka 5., Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 12.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 14.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 18.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK3611000000002612455363

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Peter Tatár

adresa trvalého pobytu: Palisády 34, 811 06 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 12.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 14.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 18.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK2611000000002615101800

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko László Sólymos

adresa trvalého pobytu: Hadriánova 6, 851 10 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 20 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 11.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 14.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
20 000,00 €

e) dátum prijatia daru 15.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK3811110000001331390001

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko František Šebej

adresa trvalého pobytu: Pifflova 6, 85101 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 5 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 8.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 14.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
5 000,00 €

e) dátum prijatia daru 20.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8009000000000010816003

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Kovács Zoltán 

adresa trvalého pobytu:  Jánošíkova 8, 903 01 Senec

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 500,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 13.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 14.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
500,00 €

e) dátum prijatia daru 11.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK1875000000000902898323

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Rudolf Héger

adresa trvalého pobytu: Nádvorie Európy 3673/33, 945 01 Komárno

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 30 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 11.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 14.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
30 000,00 €

e) dátum prijatia daru 11.1.2016, 25.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4609000000000211511652

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Vladimir Vágási

adresa trvalého pobytu: Česká 1, 04001 Košice

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Košice 7.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 14.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
2 000,00 €

e) dátum prijatia daru 20.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK6511000000002617574986

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Jozef Jobbágy

adresa trvalého pobytu: Hlavna 15, 946 57 Svätý Peter

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Svätý Peter 4.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 18.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 2.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK0402000000003224856055

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Lucia Žitňanská 

adresa trvalého pobytu: Gorkého 10, Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 20 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 18.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 18.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
20 000,00 €

e) dátum prijatia daru 19.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8602000000002351793857

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Eva Čákvariová

adresa trvalého pobytu: 943 56 Bíňa 274

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 200,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bíňa 13.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 25.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
200,00 €

e) dátum prijatia daru 19.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK5465000000000017568313

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Rita Pásztorová

adresa trvalého pobytu: 943 65 Malá nad Hronom č. 134

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 200,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Malá nad Hronom 14.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 25.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
200,00 €

e) dátum prijatia daru 1.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7609000000000241798877

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Andrea Vitkóová

adresa trvalého pobytu: Hlavná 31/A, 943 01 Štúrovo

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 5 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Štúrovo 21.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 25.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
5 000,00 €

e) dátum prijatia daru 22.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4109000000000241492114

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Petra Nagyová Džerengová 

adresa trvalého pobytu: Lykovcová 1A, 841 04 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 19.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 25.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 19.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7711000000002616431916

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Gabriel Csicsai

adresa trvalého pobytu: Imricha Madácha č.3,  929 01 Dunajská Streda

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 5 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Kostolné Kračany 16.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 25.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
5 000,00 €

e) dátum prijatia daru 16.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK5865000000000013510149

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Bertalan Bóna

adresa trvalého pobytu: Zdravotnícka 23, 940 01 Nové Zámky

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 9 900,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Nové Zámky 20.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 28.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
9 900,00 €

e) dátum prijatia daru 17.2.2016, 25.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7011000000002915832242

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Ondrej Hanzlík

adresa trvalého pobytu: Pod kopcom č.19., 940 56 Nové Zámky

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 200,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Nové Zámky 14.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 28.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
200,00 €

e) dátum prijatia daru 18.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK0302000000002048540953

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Eva Polerecká

adresa trvalého pobytu: Nám.P.O.Hviezdoslava 1, 94001 Nové Zámky

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 200,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Nové Zámky 15.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 28.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
200,00 €

e) dátum prijatia daru 3.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK0931000000003400144509

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Gábor Gál

adresa trvalého pobytu: Gagarinova 85, 952 32 Veľká Mača

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 5 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Galanta 22.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
5 000,00 €

e) dátum prijatia daru 11.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK6452000000000005557780

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Elemér Jakab

adresa trvalého pobytu: Veľké Raškovce 8

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 25 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Veľké Raškovce 7.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
25 000,00 €

e) dátum prijatia daru 16.12.2015, 25.1.2016, 16.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK2052000000000005867420

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Karol Pataky

adresa trvalého pobytu: L. Kossutha 609/69, Kráľovský Chlmec

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 2 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Kráľovský Chlmec 7.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
10 000,00 €

e) dátum prijatia daru 29.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK3009000000000550229053

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Dionyz Sipos

adresa trvalého pobytu: P.O.Hviezdoslava 49/79, Veľké Kapušany

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Veľké Kapušany 7.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 28.12.2015

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
Sk2702000000000611847622

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Mária Vargová

adresa trvalého pobytu: 076 72 Vojany 12

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Veľké Kapušany 7.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 12.12.2015

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK5109000000000550393478

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Jozef Želinský 

adresa trvalého pobytu: L.Kossutha 629/3, Kráľovský Chlmec

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 200,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Kráľovský Chlmec 7.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 22.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7809000000005067369585

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Jozef Jobbágy

adresa trvalého pobytu: Hlavná 15, 946 57 Svätý Peter

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Svätý Peter 28.01.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 3.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 20.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK0402000000003224856055

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe 

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Tomáš Galbavý

adresa trvalého pobytu: Černicová 16, 949 01 Nitra

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 10 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Nitra, 27.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava, 29.1.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
10 000,00 €

e) dátum prijatia daru 27.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK6209000000000230349443

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Arnold Mikle

adresa trvalého pobytu:  951 05 Veľký Cetín Kostolná ul. 613

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 700,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Veľký Cetín 26.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 3.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
700,00 €

e) dátum prijatia daru 26.1.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9109000000000234957876

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Marián Tóth

adresa trvalého pobytu: Golgota 5, 941 10 Tvrdošovce

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 800,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Tvrdošovce 27.1.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 3.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
800,00 €

e) dátum prijatia daru 1.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4352000000000011515413

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Vilmos Méhes

adresa trvalého pobytu: Malodunajské Nábrežie 11, 945 01 Komárno

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 2 180,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Komárno 4.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 4.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
2 180,00 €

e) dátum prijatia daru 10.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9302000000000759341142

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Péter Vörös

adresa trvalého pobytu: Damjanichova 21, 945 01 Komárno

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 17 510,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 12.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 12.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
17 510,00 €

e) dátum prijatia daru 24.2.2016, 1.3.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8952000000000006639753

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Štefan Vavrek

adresa trvalého pobytu: 980 42 Rimavská Seč 414

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 10 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Rimavska Seč 4.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 15.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
10 000,00 €

e) dátum prijatia daru 29.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9409000000000381247305

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Zuzana Csadyová

adresa trvalého pobytu: 925 06 Čierna Voda č. 412

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 14 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Čierna Voda 11.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 15.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
14 000,00 €

e) dátum prijatia daru 15.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4809000000000024082493

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Zoltán Forró

adresa trvalého pobytu: Lúky 64, 92542 Trstice

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Čierna Voda 15.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 15.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 16.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7052000000000006268585

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Róbert Tölgyesi

adresa trvalého pobytu: Nábrežná 2068/34,  927 01 Šaľa

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 600,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Čierna Voda 11.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 15.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
600,00 €

e) dátum prijatia daru 16.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9875000000004011006385

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Zoltán Fekete

adresa trvalého pobytu: 935 67 Nýrovce č.129

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 3 600,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Nýrovce 30.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 15.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
3 600,00 €

e) dátum prijatia daru 23.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9802000000002186046152

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Tibor Bastrnák

adresa trvalého pobytu: Veľkodunajské Nábr. 4964/1A, Komárno

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 15 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Komárno 12.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 15.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
15 000,00 €

e) dátum prijatia daru 15.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK3102000000003655740142

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko František Magyari

adresa trvalého pobytu: Hlavná 91, Chotín

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Komárno 12.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 16.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 17.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK9731000000003241901102

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Michal Goriščák

adresa trvalého pobytu: Záhradná 297/3, 089 01 Svidník

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 700,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Svidník  17.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 18.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
700,00 €

e) dátum prijatia daru 25.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7409000000005022906797

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Peter Morvay

adresa trvalého pobytu: Lúčna 3. 90301 Senec

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 2 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 19.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 19.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
2 000,00 €

e) dátum prijatia daru 22.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8502000000002939575754

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko František Mészáros

adresa trvalého pobytu:  Za Humnami 485, 951 05 Veľký Cetín

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Veľký Cetín 29.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 22.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7302000000001694264653

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Rastislav Žitný

adresa trvalého pobytu: Pri vinohradoch 6426/4, 831 06 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 26.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 18.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK1211000000002612809942

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Peter Szabó

adresa trvalého pobytu: 925 01 Matúškovo č. 567

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 50,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Čierna Voda 29.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
50,00 €

e) dátum prijatia daru 2.3.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4809000000000024082493

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Adrián Kubica

adresa trvalého pobytu: 925 62 Váhovce č. 797

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 50,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Čierna Voda 29.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
50,00 €

e) dátum prijatia daru 2.3.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4809000000000024082493

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Ervin Chomča

adresa trvalého pobytu: Nemocničná 613/41, 924 01 Galanta

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 250,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Čierna Voda 29.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 29.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
250,00 €

e) dátum prijatia daru 2.3.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4809000000000024082493

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Rudolf Gregorovič

adresa trvalého pobytu: Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Humenné, 26.2.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava, 29.2.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 29.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7375000000000113911943

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Iveta Plšeková

adresa trvalého pobytu: Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 1 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Bratislava 2.3.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 3.3.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
1 000,00 €

e) dátum prijatia daru 12.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK6511000000002610446359

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Arpád Érsek 

adresa trvalého pobytu: Dlhá 54, 931 01 Šamorín

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 11 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Šamorín 16.12.2015

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 17.12.2015

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
11 000,00 €

e) dátum prijatia daru 8.2.2016, 19.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK2911110000006657694016

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Peter Krajňák

adresa trvalého pobytu: Solivarská 35, 080 01 Prešov

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 8 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Piešťany 22.3.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 22.3.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
8 000,00 €

e) dátum prijatia daru 18.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK2509000000000503528202

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK7209000000005071340291

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Zsolt Oros

adresa trvalého pobytu: Jamová 620/13, 925 23 Jelka

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 5 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Šamorín 6.5.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 6.5.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
5 000,00 €

e) dátum prijatia daru 11.5.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK4802000000001920952551

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8611000000002924891172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe

§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Gabriel Csicsai

adresa trvalého pobytu: I. Madácha 2016/3 . 929 01 Dunajská Streda

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 8 000,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Dunajská Streda 8.6.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 8.6.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
8 000,00 €

e) dátum prijatia daru 17.12.2015, 26.2.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK5865000000000013510149

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8611000000002924891172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



§23 ods. 7

a) identifikačné údaje o darcovi a to v 

rozsahu

meno, priezvisko Marta Szabó

adresa trvalého pobytu: Malá 2071/20,  92901 Dunajská Streda

b) údaje o  dare podľa odseku 2 písm.c)

hodnota daru: 100,00 €

c) miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy

miesto a dátum podpisu darcu Dunajská Streda 1.12.2016

miesto a dátum podpisu 

obdarovaného
Bratislava 12.12.2016

d) údaje o hodnote daru podľa darovacej 

zmluvy
100,00 €

e) dátum prijatia daru 19.12.2016

f) číslo patobného účtu darcu vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8309000000005073756557

g) číslo patobného účtu strany vedeného v 

banke pri peňažnom dare
SK8611000000002924891172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou 

podľa  §24 ods. 1
v prílohe



VYHLASENIE DARCU
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VYHLASENIE DARCU

Btlon: Mad 199,930 14Mad

Rodnd disl 5?

Dardddo!ff a. l0 tL1.ZUl:

viska dm podl'a ddolacej dluq: 1000 eu

Ns z6[ade znkom !. 85DOO5 z. z. opolilick]t! strmich apolitickich hhuliach v aeni

Vmto rThlsujd, z€ nie son osobou Podla $24 ods l'.

V Mads dna l0 . l l .201t

_ _ _

*824

Z6krz prijltid dar! , in6bo b%dplat ho plne ,
(1) Dary a ine beadplahd phenia nesmie slrea prijal od
a) !r;ilu, Fondu nredn€ho maFtku Slovenskej Epublikt Slovemkiho pozen*ovdho fondu'
obce alebo wliieho &emiho elkq
b) pnivnickich ;s6b, kloqich ziadovatel'on alebo hJ.ladatelbn je stat Fond ndrcdneho
mjetku slovmskej rcpubliky. sloveisk, porcmko\t fond, obec alebo qsal tzemni celok,
c) pdvnickich osob, v ktorich ni najelkovi lddt !t6t, Fond ftircdn€ho mj€tku slolenskej
Epuol t). slo\e6\i po^mko4 ford. obec aleN !){e lrtri.elo*.
d) obcid)^)ch zdn2rnl.!' nadd-i.I ' ne/.slovlc\ orsuh.' poslrld_'jcich Lleobe.ne
p 'o*pc .nd  

" i tbJ , ' '  
' . i l ves ' i c rycb  londo\ .3 'dd . t ro l tc t  zdruznr  p ' , \ r "h ,h  o$b!

id;eniobc,8'a oreerzr. ' s medzinmdnim pRkom.:6
€) veEjnopdlnych instittcii a inich pn{nickich os6b ziadenich z6,rronon,
0 bzickej Goby, kod hend Lryali poblt na fzmi Sloveskej €publil].
g) prdvnickej osoby. klord na sidlo v z€lnmili.
h) tziclej osoby alebo plAvnickej osoby, o ktorej nevie uvi6f identifika{.,t idaj€ ddcu
alebo idenljfikaani ndaje zrluhej stray, kloii Posbda ini bezodplatne phdie.



VYELASENIE DARCU

..... .Ph*,.!r$a (l..4:.o!!" Ih.D

Zlqra Baia !5E,082 s2 Kokso\c

Rodnecislo ....

Viika dm FodLa ddovacej zmluq:

Na "riklade zikona d. 852005 z z o poliiicttch sFddch aPolilickicb bnutiach vdeni

ttmro lrblasnjm. re e son osobou podl'a S24 ods li

. . . .dda  -9 . . .1 -2 .2015

*s?4
Zil,lz Drrialia d,ru. itr{ho bezodphhdho pln€nit
llr Dev a ine bezodphhe plnenia nsfrtr stEna prijai 6d
'i r.irl r** -.-er'" ."i.rru <.ovens\ej repub||r) S o\ensre\o po en*o\d\o londJ

obe alebo vv$Fho uremeho celku,
r'i -"vnic^ir oou. l o.lcb i,ado\'eror a ebo zarl"'tdrelbm .c si ' onJ rmdneho

rq.ku (loien,\q repub. .J. \lo\en,l) po_erlovt lond obe. dlebo v\sq Mmr c' or'

"l 
iauoi"Wor' o"oU, 

" 
tto.t"rt .6 maje&oei ft41' $e! Fond ntuodndbo najelku Siovenskel

mlbl ,\ . 5lo\ eNLv ooamlo\ry fond, oDec "1. 
bo \ vst temni celo\'

ai 
"ui*r,',t' 

zdnuru.)0' naarir,I re'isrovi,h o,te'aflr Dodttjn.h Keobe'T

oo-m,r srzbr.u' oem\ellr:nJ-h roodo\''?' /"rlrolvch "dMr' 
p-dLn'k)'h os6b_

zduenr otci5'a oreuLza.i s medzrMrodnvm pNlom."'
e' \er( noo-avnr.r trqLiM a:nlcn p-isnrcrvcl o'6b j'adeni'l /dl'onom

D r,";[.io obi. rod 4ema r.-al\ poo]a naJrn slov'1"rae' Epubl'rl
s, oravnickel osobj, klom md tdlovzrimniii,
; )  S.Rej ; .ob)  reoo pdvn 'crer  o :ob)  o"b ier  tv 'e  u \ 'ec i  rden ' lka in ' j  ndaie dd '

aleo; idcn. Ll'rne duie nld. ncr q-sv ['ompooktruhcbe/odplatn'Dr1'Je



VI]ILASENIE DARCU

Meaoapne.nko: 111/.&

viska dm podta ddov&ej dluvy:

Na zAklade zitona a. 85/2005 z. z. o

- rinto lrhlsuFn, re

*024
Znke priirtis dEtu . in6bo beodpbtn6ho pln€ni!
(1) Dary a ina beedplah€ plnenia nesie stom prijal od
o) 3iitu, Fondu ngsdneho najerku Sloveiskej Epubliky, Slovdskiho pozenbveho fondu.
obce alebo lylSieho nremdho celku,
b) piihickich osob, klorych ziadovareton al€bo akladalelon je Sld! Fond n6rodndbo
naje&u slovenskej Epubliky. slovenski poz€n*ovi foid, obec alebo ra!!i izmi @lok,
c) pnivnickich os6b, v krorich ni maje&ovn n.asr'316r,Iond drodndho najelku sloveoslcj
repuhf LJ . SloL ebly pozer oq tond- ob( alebo 15 di uemi ce ok
dJ obria!^1.1 udluni,'"'n,Jrcir,'" nezi:[ovj.\ o'c4 Dc" poiklu uc'ct vseo*cne
p-o.pesne sLibl.r' mnLe.ninj.h foidov.z'r artmwj(h /od2eni prirnickych o$b.''
zdruzeto ob(l''a orgdizlcil s medzintodn'n pdkom.^'
4 vdejnopithycb iiltiiicii a intch pdwiclrch os6b aiadenich zikonon.
D izickej osoby. k1ofti nema l.ryali pobyt na tzeni Slovenskej Epnbliky,
g) prdvnickej osby, korn ni sidlo v zanrdidi.
b) tzick€j osoby alebo pi,Jnickej osoby, o kroEj nevi€ uviesf idenifikadne ndaje dacu
alebo id€nlifikad.e ndaj€ nluvnej situy. kont poskrrla ini bemdpldhd plnenie.

,-q4/"/ZZ11 lQz/ /,/ttzz:7

tt-);
/,%. e

polirickich snanrch a polirickich

ni€ mb osoboupodla $24 ods. l*.



VYBLASENIEDARCU

Mdo a pri€zvisko: Mer. lstsr4d4l

Byron: M.B,.S!e.Ia4it3416136,965 0!Zjg.nid.Hrp.rlo.rlr

Rodn€ iislo:

DAtuD dmvsia: ....rrri'".1ij."19........

vilta daru podt! d&ovacej hluq,:

Na zAklade zdkona a. 8512405 Z. z. o

linlo vYhlsujen, ze

v Zi-ari qq! Hronoj!, dia 4,1.-2p15

!.5.040 EUx

pohicktch srJarch aponicttch hnuilac,n vaeni

ni€ son osbou podta $24 ods. I'.

*824
z{k.z pnj*i. dan a ilaho b.@dplrhaho ph€d.
O) Duy a ins bezadplrl.€ plhenia nesmie sllda prijaf od
!) $dq Fohdu ndodneho naje*u Slovensk€j Epubliky. Slo!ftskho poz€mkoveho tbndu,
obce alebo vysSiebo L%nndho c.lkL!
b) p'avnickich osdb. kodch zriadovalelbm alebo akhdatelbd je stdt, Fond nArodndho
m.Ftku slovenslej Epubliky, slove.ski poadkovi fohd, obd alebo vysli ianni celok,
c) pnnickich os6b. v kbrych nd majerkow ndasl !ltt, Fond nircdneho majelku Sloleiskej
reprbliLJ, slorensly pomkovj ford, obcc alebo "Jtli i2etrni elolt.
dt obcitu)ry.h 7d-dzenl,:0' nadacn.)r) ne/islovy.h o'8m alcri po:lJauirich !9eobecn"
pro:pehe rlu2by,:'lr nern\eiicn).h toodo\.ts'autho$Lh zdMnr prr\nicllch o!db.a'
iom:en obci4o onarizricr s medzInrrodnim pnkom,*'
e) v€rejnop.6mych inltincil a intch prtvnickich os6b di.denich z&onom,
t Szickej osoby, ktorA ndd trvali poblt na nz€ni slovdskej r€publiky,
g) pr6v.ickej oeby. lrtord nd sidlo v zanmidi,
h) ryzickej osoby alebo pdhickej osoby. o klorj nevie uviest i.lentinkaCne ndaje darcu
al€bo idendnkadnd ndaje dlumej sliany, kbrn poskytla ina b€bdplabe plnenie



\THLT|SENIE DARCU

Mdo a priaisko: MUDi. Ladhlav Ku*olik

M,R..Ste$!]'k44ltlt0. 96l.qt Zbr !4d.lLl'o.Ioiq

v Zieri !.grl!to4!\ dia 4.!.?0!.6

Rodndeisb 4

D6tun dmvmia: ...i1:!"'z..i.c,1F.......,

visko dm podta ddo!!@j zmluvyi

Na ztklrd€ z6lona a.851005 Z z. o politicktch stredch apolilickich hnutiach vzneni

ttmto vyhlasujem, re rie son osobou podla $24 ods l'.

*s 24
Znkd p.ij,ri! d!ru s idho bezodplatn€ho plbeni!
{r) Dary a ine bezodplatne phenia nesmie slEna pnjaf od
.) ltritu, Fondu nebdneho naje&u Sloveskej Fpubliky, slovensk€ho poahkoveho tbndu.
obce alebo vrisieho nzenn€ho celku.
b) pniv.ickich os6b. ltorjch zriadovalel'on alebo zatladalel'on j€ irat, Fond nibdneho
naierku slovetukej qubliky. Slovenski pozehrovi fond. obec alebo vysai nzenni celok,
c) pdviichicb osOb, v ko.icb be najeltovri ftsf st t, Fo.d n{ododho naiettD slolensiej
'eplblil]. S.orensli pozemrorJ fond, ob* aiebo \ylsi uenni eiol.
di okrmlJch zdrueni,'l0) tdar'',rI nezs\ov).h orgMi&cir PoslltrLcich \;eobe(re
p'o.orsne sltbJ,:" nein\est|lnl'n fondov,rrr/dujmotych zduenr PmLrrclJ!h os6b.4'
;dturcfl obcia'aore rz(ir s-edz nrcdnyn pokom,x'
e) vqejnop'tvnych inlinicii a inich pfinickicb os6b zriadenich zskonon,
t izick€j o$by, kol6 n€m6 rNali pobi na 2@i slovask€j r@ubliky.
g) prnvnickej osoby. kloii Dd sidlo v zanrmiii,
h) frzickej osoby alebo pdvnickej osoby, o lit@j nevc uvi6f identifikarnd 'idaje darcu
alebo idenlifitsane ndaje dluvnej srany. ktoni posktlla ina bezodplatri plnenie.



\,ry}ILiSENIE DARCU

opohh(ktch str&ach apohLicl'vcb hnulrach vdeni

Viskd dm podta ddovsej dlura:

Na ziuade zitona d. 85/2005 Z z

rinro vyhlNuim, z€ nie sodosoboupodla E24 ods l'

u 8l diia

... ...............
./ ndrr./ .

/ /

znkdprijatit dNrn a hcho bezodpLbaho plred!
rr'Drd a iF beodp atni plntrianesmie tuap.lal ou
rr *r. romu Urcaneno rure*u Slovenqkel repuo ikv S o\tr'leho poz- \oveho brdd'

.b,e alebo wlneho uemeno celkL!
hr n;vnicLrh osob. honch dado\aerod alebo al,-.l,rebm'e lrdt l-ond rdo'hebo

n"ierr s o;d.Leireprbl b, slo'fl"(ytolmloq rond ooA alebo lats umi 'elo!

cr ian,|1"r omU, i trvct m m eLtoa rlcsi nar' lotrd ndo.be\o mri(dd < o\eD'lej

, muDlil\ slo\ e sl! Dolernr ow lond, obec a €bo 4sn Umi relol
ai oocrin$rcr ,a",2eru." *oac.',"' oezFlo!rycr orBmiz..r po ktarl'rcb \'obe *

orc.osE .ilbl'i rein\esLiclJch loroovn' /duino-D,l' zdruzm prdniclqch o"ob_'

lo-i.. ou"D" -e".a" ' 
".edzumdnF 

pnkom,"'
er veqlop dnlcn,r{Lni.i' a inJcnp].-i"tJcho ob iiadenvch /dtooom

0 rzicdt60+. hom od, nL: oobyl n, umr s ortr'Le' rtuJbrk\'

s) piihickej oeby, ko!6 ml sidlo v a\trmiCi.-lr 
na,*"i o.oUr dlebo p-a.n'ckel osoby. o lror.J t F L\iesi denriFlrct n'llie dd'L

Jeb;  ded i i0 } .s r .eud. re ; . 'nern  dJ  ho ' ,po" l ' f la inebe/odp. "uep!me



\\'HLASINIE DARCU

. s La L4..... La ;, -a /1.'- v :.... 1fl . ! 94

Dtuld dmvdia: ....tt ,1...141t....... .... .

Vilka de podla ddoaacel arrNT: .. tu@L: ..

\a zitiade zi&ona a 85D0O5 Z. z ololitiotich sfimnch aPoliticLioh hNliach vadi

dnto !ryblaqm 2e e

, 14 . /6,11 %ffi^

sonosoboupodla $24 ods l'

dI@ pnjrtia dm ! ir{ho bezodplthrcho plrenir -

:i,""t i .;:I"?H:s:'.Tlffiil':iffi "Sii.f,' .'"," "ebo oo/mrove.o oddL
ob@ llebo \43!kbo umeto celLl!
i, oJ^'U* *o tuD.b addsd'bm diebo aU!d' ero( Je su 'ood uodlibo

l'i:,t :lm::"t**;;:: tr":i:fiH."#l""iLtl:H'"l,lffil:k*
rii*';":"":}.;;'lt.;l'T:1T'*""T':#:rTLil;l.d?s;",:
Doee$e sitr bl,1l deiDvesti(nlch lotrdov"' ztuimo.!"r
ianzo obos a orcaizru s redzitojmtuin Pn kom '"

"' 
'."i-*;*t,r, ^n.. 

" "Jcl 
pdm'ti't o'6b 4ade'i'b zdlooom-n 

*ii'J-ot, r-" 
"^a 

-iv poov m m :'o"ensel relublil v
; ;dnjcl,q osoby. kloii ma sidlo v anJ4i'i.
i " ' f va .^ . . - t  

"1 . -  
par 'ke i  osoo ororc '  r \ reu \ ie i 'deo t f  ao i  Ldare  ' ld ' t

-r.m_iJi"i ,r,*,i" ,4.t -,1,-ej stre). hor l po'ry1" ine bwodpLame phmie



V\ ASENIE DARCU

9191rslo1c1.......................

z.

u Qs,q+!s!ave au ?4: 2q6

. D

*6 24
Znk.z prij,tia dru ! in6ho beodpllor€ho phenla
( I) Dary a ine bezodplahe phenia nesmie slra.a pijal od
.) tt6tu, Fondu nrmd.€to majetku SlovensLcj r€pubtiky, slovenskeho pozehkovdno fondu,
obc€ alebo vyssie,io &emeho @lku,
b) pdviic(ich os6b, ktorjcb ziadovalelon alebo zLladatelon je $a! Fond Mrodn€ho
naj€tkD slovenskej rcpublikn slovenski pozmkovi rond, obec alebo raisi nzemi celok,
c) pdvnickich osdb, v ktorych ma mjetkovl tlsi !tit, Fond niodniho majelku Sloveiskej
repub||lJ, clo\rd) polentory lond. obec, ebo vr'3{iuzemj .elo\'
di obciaNll,\ al.ur.n' tu' raodcr."in?blo.d.l'orsdizi.r nonttu.dcc5 \scobecne
-o*pane '.!Zoy.'' nernv.sricn\ch fondo\."' zurmMch /J^te r pd\dJ\cl o$b."
zdru26 obci"ro orernizo. ' \ medzituimdnlm pnLom.'"'
€) vsdjnop.ivhyclr i.stitucii a intch prrhickich os6b diadenicb zakonon,
0 &zickej osoby. ktoni .m6 hvali lobtl na &emi slohskej Epublikx

e) pdvnictej osoby, klod na sldlo v znmidi,
h) ryzickej osoby alebo pnivnickej o$by, o kroEj nqie uviest identinkan€ rjdlje darcu
alebo idenifikadn€ ndaje mluvnej slrmy, Lo.A poskyna ini bemdplahd plnmie.



VYIILASENIE DARCU

Meno a piwisko: doc- JUD!. Peld Krsat, CS..

Bylom: Houito 9. 8l l0l Bmtislava {koi adr. Chotjna 16, 851 l0 Bnrislava , Jmv@)

DdtMd.rcvmia: ll.jmutn2016

viika da! podia devaccj alurr: j 000. - EUR

Na ziklad€ zikom a. 852005 Z. z. opolilickich slrea.h apolnictich hnutieh v meni

tnto vyhlsuFn. ie c mn osobou podla 924ods.I:.

v  Brat is lov€ dnaIL j  @a20t6

*824
Zikaz prij.ri! d.ru I itrato bsdDlaheho Dtn rir
rlrDarya ini bercdplahe plnenia n;smie sb;. Dniaiod
.r s:to londu rtodndho m"Jertu stov{"te.Fdbtik, Sto\emLeho poanrto\eho tondu,
obce alebo ws4ieho izmhdho clku
b) pravnickicn os6b, kloich ziadoElejon atebo zltadatelbn je Etr! Fond nrrcdneho
dljelku Slolmskej rcpubliky, Slov€ishi pohl@vi fod, obe alebo rTsli izemi celok.
c) pdvnickich osdb, v kro'tich ni naFtkovn naast sti! Fond n6ro.tn€ho mde&u jbv€Bkei
rpub ilq SloeeNky ohnrrovy lond- ob{ atebo 9 s{r rtami etok
d' ob.lansrtc! zl1Meru.r' tudrii.rr, nezisroryj o,s izrcii po{r4uju,,h vtebecnr
pospe:ne (lurbr._ nain\eticnrlh tondov.4i autmowch zdrueru pmh(b.h oeo,,r'
zdruzenr ob.i_'a orgeizicir s metlzimdnih prykom,h'
e) vercjnopdnych inltitucii . intch piiqickjch os6b ziad€nich z6tonom,
r) Iizick€j o$by, krod rcmd trvalt pob}1 m iami Stovmskej Fpubliky,
g) pninickej osoby, klore nn sidlo v zhtriat,
h) bzickej -o$by alebo pnivnick€j oeby, o krorcj nevie uvi€sf identifikadnd [daje dmn
alebo ide ifika,:nd (rdaje aluvoej sfoy, kloni posktta ine b€rcdDlatn€ Dln€nie. 

_



\.YHLASENIE DARCU

J/ett,*

Ddtuddovmiai .... .1.!.:1.L.!!4...

v) ika  de  pod la  dao\ace n luq : ....!9 (a0 - .

Na zjHade z&ona d. 85/2005 Z z o politictich strmach alotiiickich bnutiach vami

tdo rrusujd, ze nie son osobou lodfa 924 ods l'

,3n4nt74v2' *

*6 24
Z;ku prUati! dzru t bdbo b€zodplsbeho pln'da.

i1,",,3iJ::i:t*:":"*;"**!il'#'T"'l,ijiiff .,"'*'edopoz-o'enobodl

;i';1'::^];'i:ItriT 1:bq dod aebo 4r -0*106 'e \b , ond Modrebo

rn**:,*:i :*ix ;:?-:[HlJ::i"""""T'-"':".ifi'#ffi ;r]l\.
l.JJrrn, i 

"'...i1 
p.,q,.r"'ry tad.obmale@ 4ssi rem rrol ,

*-."'"*ll'*"t*,r.*,ff1*;":;.:f :n,n'f,J;:lJ?"'iJ:":
,au* oo"ir' o.e*a"' . .edzmddnim pnkod-'

" i ' " " . " . , * " - t i " "1" , "  " i ' vc lpnn ' r ' 'bo"oo ' 'deovcb 'd lorcm-O 
W.i: " 

-y. r'*" 
"*" 

*i( pobr" 
"' 

t_r clo 6'ker eptbl *\'

il1'f*':ffi',:;H;::xr"T'T:i "- rffe u ,e,'den,r,.c,e rddre .kcl
;;;;;;nr".;. *,,.; *"e,'m) nom posbda:r bezoop "ud brnenic



r{odnd cisro: ?.}.1

Ddrm darovmidi ...... 1112ai9 ..........

V)!rr dd' podla ddovuri hLuvY: . {DoD\-  ELt  iL

\a  a l r -e  zJora ! .8 '200 '  /  / .  oporL-LJ( l  . rd t . l

tinto rrhlasujm, ze nie som osobou podLa

v 3".f s ! o-yo .... 6*

a politickich hnlli&h v 2ndi

)

zlkrFrtan! daru, b{bo behdplih6bo pln.lit

I | )Darl ! he bezodplrhe drcrua n4mie srtra pnjaa od

a) sla$, Fondu nArodndho najetlla Slovmkej rcpublLkv, Slovaskglo pozemkoveno lbndn'

obce alebo wsgieho tzmneho @lk\
b! Ddhi.L;(h olob hor!.n tado\aklom alebo zMladd'eiod e'br' lond dodr{to

ms.hd sb;fl"ta '4rD.ikv. slovdLr po^r*ovj rono obecalemn rr temj elol'

o ;."n,ck],h 0,6', ; hoDcl- *a m e'lo\rl d.a"i s a o1d wJreto raierh clo\ersl ei

,e;rDrv. Slo'$-v oo/flrlo\t lond, obecaleoo rlst' '17ff) eot

.tr obd,;n"\\., zdruzenr.ro naodi':r' lP6"ovib orgm'a r pGltajic'h vleobAne

oio.o. m .i-u1,"' de,nvetucnych o o\.n' aLJnoDcJ' rlruea pam|ckicf o'6b_

zaueru ooulna orem,mcii s medzindodnvh lnkom'"'
er \fle,.oomn1(h,r4rrucii r rlcn prdnclvch 0'60 dadflv't /dlonon

r) !"r.'Ln o.obi. tu'd rmi F,ry pobvi M umjSloJm\er Fpdhlkv

sl pra!nrcrel osobj,lrom ma tdlo ! zalfeili
ir ,;.1. i'-t'y,"t" *"..cke o'ob) o kbrei rvre n e r ioenLifi'arc rda'e d"'

'1.; Je..-n[r;.,daie rl'"ne'utr] \ro apos\)rl. ine beTodolo ne plre ie



\lnlrislNlE DARCU

verdpnezv-ko  o . "  e r  .A IAR . . . . .

B)aon.  . . .  Pa l , 'dd \ .3 ' ' r .8 l l  06  BradJJ 'd  . . .

Rodne.F lo .   . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

D ,m d ! 'ovd  " .  . . . . .2  1  7016 . .

vyska dm podl'a dmvacej znnuvy: 1.000'. bs....

Na ziuade zsl.ona d. 852005 Z. z. o polilickich sFsacn apolllickilh bnutiach vadl

rinto vyhlNjm, ze lie somosoboupodla $24 ods l'

u/

Zrkr pnjttir dtu t iraho bezodptrb{bo Pltr.lit -
rl) Dey a rni bezodplabe plnetua nesmE srrda pnldr od

nisttu rooau U-a"eu ruj"*" sloveskej lelublikv, slov@skeho pozdrkovilo fondu'
ob"e alebo vrssieho rlzmneio celk\
hr .a\r.^;cn o.ob. hoocl' ,iddo'aklon alebo zJdddareior 'e lb ond ndlodn'ho

m.k*x Sloi etu(e FDUb il_y, slovm'b pozentov) .o ld. obe. alebo v'5 i jun i celor.

o ;n incrv .ho$b ;hor lchn ,  tue loq jLcd ' i sd l  l -o rdndrod ' i to tuF l rs lo \e r \e i
rJublkr. slo.e.kvpo/em"o'vfond obec aleoo vl"it umi celo*
d) o(rs.rcn zrunr.$ n,odc i," neaskovich orem/"cii poqtn ch \(mbNne

oosoetre ';ubr,tlr Fem\esricl)-0 londor'n /au oor'l.f zd@di praa'kich os6b"

zrtru.zeni otcJs'a orsozaoi s medzn&o!oin !nkoo."l
er \deiro rJr\.h rrinncl a iny-o prah.kycl orob /-adfl)cl'zilonom

O r .acre io* t ! , r rcanm mJ\  pobt (ndL lemrSlo \es le  r .pub l i t r '

e) pavnickej osobt, ho!6 ni si.Io v zanmirj,
tr r,.*" 

"'ool 
alebo sNnalei oobJ o noEi .rve uvi* iden filuin' i'Le ds(L

aleo; 'dcn.rfilJr." u(Lre nlu.d€J'ts'. ' rom po''}Ila debercJDlsrr'Dtreni'



\A'EASENII DARCU

DaNn de na 17 z 'a t€

viila dm podta ddovaoer zarlu\1 : ?o aoa-/. euL

Na z{dade zttons d stDo()t z z oPolinckich shdicn apolitickidn hunacn vaeD

$mto labldulm 2€

v llrfrLs!+'€ dna

e roE osobou Podla \24 od5 I "

Zii&rz pnjrtja dru r ilabo beuodplatntho pboia.

il'""fr i;:ffi:ilHlTltriTlffi SJiiS ' -*'** 'ozdro\eto foddr
iiT.l:T.Ti:T:flJr;*"\re oF aebo -auada*ror e "uL !o00 @tuero

lti:x,:li'.i;:l"tlln;;';tr?-xii,H'{""1"?;il';.,1i,"i"ff ;:tr l,f ll-.
"TJ,"lli'ijw}*,i*1*Ti-',f r:*#ffi $'.#,r,:ir"..i;-5,i,:
larum ou.5 a *e:Mio, s nedzrl@dtrjr pdtom '"

;;'e-qmomntr;:hact iv.h Fidc\^d oeb dadsrch /*oror'

ii -,.""1 "-"i . r""- *.. wal D;o/ na umi sro\ etukej -mub ir'r '
q,;dm;r,ej osoby, kloia oa 'dlo ! antuici,

ir'fr-.*i *q 
".uo 

p+-;cler ooo o <orqJ E\E 'vi_L ideDti('ka'ne dda'e di L

,1."i,i"*1'*":* *"i. i.,*eJ'oM) horu oosl']n " re e^dDlaie ptme



VYHLASENIE DARCU

) L l  U t )  <vtska dd podta d@vej znruD':

Na zrllade zAkola c. 852005 Z. z o

ttnro qhl6ujd, %

polirickich sr'66ch apoliticLicn bnudeh ! aeol

ni€ mn o$bou podlb $24 ods. 1'.

v .B <{tY4l/E dn^

1t24
Z;krpnjrtb drru ! 'ncho badpl.b6bo plretri.
( l, Dary a ine bezodplatnd plnmia n6mie sEea pnjar od
;i !t&u londu drcdn€no miettu Sloveskej rcpublik, slovenskdlo porc! (oviho rondu,
obce alebo 9'ssieho tam.ho clkui
b, ozvnicl;ch osob. kbry.l' ziado@lbm tl.bo 2ltladtlelom je 'bL IoDd D6todnCho
n"redL SloveN{ei rpubliLr, slo\ msB po4nrl'ovl tord. ob( alebo rys$ itemt ce or'
c, ;mwa kJ. h oeb. ; ko.ich mA aaretkow lcNf sld! Fond l@dlebo oaFlku Sloveslej
r.;unl'k\- slo\dtv oodntov\ tond. obec alebo qse jkdi elol
d; ob.i;,kvcb /dnlf,o,to rad4ir,:r netcto!5ch o'gmiar po"lvtui((h Lstubeoe

Drcsp.sie siuzby,'I' RrnvesLidntch londov.!' zuimo-ry"t zdn!)ed prlhickicb os6b'"
zdr;nJ obdz5)a orsmidol s medzimdntm pflkom _l

.r verrnopdvnJ cb iitttriciJ a inftb pranckrch o$b aadeDicb zrlomn
0 b/;.etosb). ko'l rm Ndl\ pobq Da ued' slo\eDsku tpublil'v
cr DEnickei osoby, kloF mi rdlo ! zahtuili,
i) lyz.c\ej;$by dlebo pdti.kej o"ob). o kroFj nevie uvk'f idodfllacni idaje da(u
aleb; icr;ftacne,idaje dlu'Tj sfu'. hord po'Ma ind b%dphlnd plffoie



V YIII./iSENIE DARCU

hs., K.-o.ri-.cs Z-olli.r

1

viSka dm podta ddovacej anura:

Na ztllade zitom a. 85,2005 Z, z,

500

opol rickich sma.h apoliticlych hnu(ia.h vdeni

tjnro vrhlsuFn. ze ni€ son osobou podlh $24 ods. I'

*s 24
Z{he p.tatia d!ru r indho beodplattr6bo plnenit
(r) Dary a ina bezodplatnd plnenia nesnie stda lrjal od
a) st6tu, Fondu .drodndho naje&u Slolenskej rePubliky, Slovehskeho pozenrkolsho fondu,
obce alebo qdsieho izenn6ho celku.
b) pdvdckich os6b. horicn ziadomlelon alebo zalladateton je nAl, Fond nerodrdho
naielku Slovensk€j rcpublilr Slovenski pozenkow fond, ob@ alebo vv!!I tzemi celok,
d pdmicktch os6b, v kto.iob d, hajetkov[ ltsf sii! Fond nrmdnano naFlku Sloldskej
Epublily, Slov€mki pozenkort fond, obec alebo 9'lsi idnni celol{,
d) obiimkych zdn eni,'r mddcii,n) neziskowcb o€oi4cii poskyujicich vseob@!€
prospeand sluzbr'1) neinveslicntch fondox4 ziujnovich zdruzeni pftivnickich os6b,"l
zdruieni obci"'a orgdizicii s medzinArorlntn pflkon,'")
o) v€Ejnopdvnych insritlcii a intct pnivhickich os6b dildehich z,ronom.
O lyzictej osobx kont nemg ld.ly Fobyl m &€mi Slovenskej @publiky,
g) pnivnickej osoby, ktora n, sldlo v zahtridi,
h) 4zickej osoby alebo pirvnickej osoby. o ktoej nevie uviest identifikadn€ ndaje ddcu
alebo idehtinkadne ndaje dluviej st6ny, kloii posklla ina bezodplar.e phenie.

dna _13.01 ,2016



VYHLASENIE DARCU

;F."#;;.-"
ade +ona e. 85/2005 Z. z. o Po'" o"fo"il-..r'*n , " '*

t - -
lilicki

iuoil' onunf o"- " tno" o*odprrt ho prr€tri' .
1l'.?? l-19Ii"1_*:: L1*:::ff ":T"glil,i: sh\dq..n6 .ozenro!eho,ondl
l'uni r""{. 

";."ar+. 
-"prku Slov€Dskei rcpublikv, Slovdsk6ho po'zeE}ov€hd idndu'

.h.e '1.b. wliieho uerodho celh
ii 

"r*i"U{" "-u, 
kboch ,iadoLatelbm alebo al'lada'erom e ML fond tuTdneho

mde@ sloiltukej republiky slowosl) oomtovj iond. obe( 'lebo !1'liuemi cFlor'
c,;rvdi.kych o!6b. v klorjcn addajeLto\u Lcasftbr. Food ntodr'bo d"J'lxu slo\tusreJ
rc;uol'J'r. S,qvmshi Po^nlovl lotrd. obec .l€bo q t{' nmt celok.
ai otrcim"*n zdrzn.u' r,.bcn,"' de4sloeicn o€&idii Posk]tuj'lcich v*obeLne

oioro** .t'l.Uv "' neiv6'eoycb fondo\''r zalimoilch zdrtenl p'ahicLlch o$b'-

;dl1ffi oNft s dedizci, . meqdodnim p1Lom._

e) \ -qnopElh) c\ is.ihntr d 'rlcf Dm4!k\cb ordb ziade0ich zironon

0 Vrkej o+b). kro2 nema d'rali pob$na u2mi slo\ensrei Iepubhiq
ql Drao( kei o.oby, krots ad sid lo \ zanmii i
b, fiti*"' +". dlebo pdhic\e'o$by o hoRl nwie L\Rs? idenrifiklcr' ndaiF dmt

alebo i.lenl6krrnd Lda'eh dvre' srmr, lroni poskvu. D. be&dprarleDhme



VYHLASENIEDANCU

/1't4.e
islo: vladinhv6s{si.M8r.

(aL^' 4 Aqt o./Blton:

dadNvaej zr u!y: 2000 €

o.a d. 85/2005 Z. z. o polilickicn $raach apohickich bnutiach vaeni

a; .
'

r ,/ !0//

ti61o vyhlsujen, ie d€ $d osobon podfa S24 ods.

sL *^ $V. '/. toy'6, ltot, rt
l *

h os6b, kto.ich aiadov.reton akbo zaHad.teton je itit Fond nsrodndho
nskej epubliky, sloveNki pozentovi rond, ob4 alebo vylsl [zDmni clok,
h os6b, v ktorjch m, naje&oli naast stit, Fond ntrodi'jho naje&u Slov€Nkej
,lenslqi pozmroyj fond, ob* alebo lagsii4mi celok.
.i /dnlerl,r) Tddcii.n' neznb.jch orgeiacn po$yu u.i'h \seobec.e

+S u4

r)frzkkej o

a d.ru . itr6ho bdodpbtlEbo plr€ni.
bezodplrhd plnenia neuie slram pijal od
u nimdnEho najetk! Sloveiskej rcpublity. Slovenskdho pozemkoveho tondu.

,bt.u' neil\esti.ni.h iondor,!' ddjmovicb zduerr fl an cryrl- 
".6b:r'.,, u or"*,au.."ar n.oanr. p*ro.,'"'

n)ch insLi1cir a mych pdm(k).h oeb iiedflJch zatorom.
by. ko.i rcn{ tNali pobyt na lemi Slovenslcj tpubliky.
o$b', hnd mri lidlo v zantri(i,

rcne ndajealunej suM), lbii postylo ind
sob, alebo praricLcj osoby, o kloEj nevieuliest identifitadn€ ndaje daou



Viska dm podl a d@v@j aluq,:

VYHLASENIE DARCU

Menoapd*lisro: 9l4T J0ESq6y, !.N8-.,............,

B,rom: umy' -l-97ey,a6t1p7': '|t 346s7-.
R"r"c"
DaM d@vdia )e \ )Dte.;...2.4. )d's

Ns z.tklad€ zikona a. 852005 Z. z. o polirjcktch strfl6ch apolilicktch hnudach vaeni

rfnio ryhldujen! ie ni. soE osobou podla $24 ods l'

*8 24
Z{lu Drijrrir drru s i to be@dphlDaho pln.trit
(1) Dar] r ine beadplahe plnda netmie sEmpnjai od
!) !t6tu. Fondu nisdneho Mjetku Slovenskej €pnblikv, Slovesk€ho podnkovcho 1bndu,
obce alebo ratsieho nzmeho celll.
b) pdnickich os6b. klo4ich diadovatelbm alebo atladalelon je sl6! Fold n6odndho
naj€tLa slovenslej @publiky, SloveNki poalkort fon4 obec alebo 1$3i iadt @lok.
c) pdhickich os6b, v hortch nii maje&ow ndasi !ia! I'ond rod-rel$ maFrku sloYeiskej
rpub i\J. Slo\eNk] po/enloq tono.obec tlebo q(Er leenny celol
dr obcidslycb zdnretu,$' md6cir,Ir nensko!)ch ortEMii poslvtu n(nh \Seobecre
Drcspes* "iub).)r nein\esLAl)cr robdo\.!r aujnov)ch /d!dzeni breniclich o$o?rr
zdru2enl obcf'a oGmizrc ' s medzin6lodnim prvkon,r6i
.) verejnoprdvnych inlrinicii a intch pr6hickich os6b ziadflich z,tono6.
0 fuzickej osby, klol6 nend lFali pob''t na nzeni Slovenskej Epublil:v,
sr DEnckel osoby, I'rorA ma sidlo v alrdili,
i,5zickel oeb) alebo pdvnickej o"ob). o kDrj ne\ie u\iesi iden fiacne Lldaie ddcr
alebo idenriikaa.d 6daie nluv@j stuy, 1<1016 posk 4la in€ bercdplahd plneni€

l



\NEASEN]I DARCU

r'cl c.t-, 2tt.,6- ...
viika dm podl'a devacej dLuv-w:

Na ztklade z&ona a. 85/2005 Z z o politiokic! stedch 3lolitickich hnutiacl vami

sod osobou podl a $24 ods l'

k4Z4-u h'!..!-/ tu(

zik' prijlrir dm t ilaho bezodptrtDdbo pherir.

ii.?fr i.i::1':i:iT:t1t;\i.-*"-H'sJ;""T.,.'*,Fro poz-dro eho ro.dL
obc alebo \$gebo @elo ce[rr
oii,l'..r."." 

" 
0" ',.",t"t aad$aklom alebo audd'aiod je 3!L Food diJodn'to

l:* :ll.mt'"1r,'"';tr ffi";Hl"lT: "::':i:','""";; :ffi,i.'Ji",
r:T*i::tm;qr";:ri :T,-i:'#1-ff t.;i ii qrruo.b \ le.betr
"'-'lli?,i;w,il 

*r"'*,r.ilch rordd r'larFdib d1ln' prrn'\ac' oso! -

zaueu obo ln a ueoiz;cr s medzin;mdnin pdkom _'

.' '*i"."*t.t i""*.- ,.r'h pmdch'h o'ob aadeni'h z'ronoo

ii n .i"i "ti, 
*-e 

"*e 
-;\ mb/ m L m' o"4ke' r'Pubrikv

ir;c'nicrq oebt, kloE ro sd o ' zar"diii

1*;;il,:;i'i**. X*W'"i l,lJj""'ii.",'J;",,".J;,{dtr 
rdq e dd' J



VYHLASENIEDARCU

Meno. pnezvhko: Ev. C{kviriovi

B) tom:  94356Bina2?4

Rodniaklor 05

Ditmdarovdia: 13.1,2016

vilka ddu podla darcvacej zmluly:200,00 Eur

Na zdklade zilona d.85/2005 z. z. opohickich stran6ch apolilickich hnuliach vzne.j

linto vyht4njen! ze nie son osobou podta $24 ods lN

V Eilll.dna 13.1.2016

*$24
Z{k!z prijsiia d,ru a in6ho bqodplattr6ho pln.tia
(l) D&y a ini bezodplath,i plnenia n*mie snua pdjad od
!) it6lu, fondu narodndho naje&u Slovenskej Epubliky. Slovenskiho poremkoveho fondu,
obce alebo wssi€ho nzemeho celku.
b) pdhickich os6b, korich zriadovatel'om alebo zatladatcron ie stat. Fond ntuodniho
najelku Slovenskej rcpubuky, Slovenski poz€n*ovt fond, obec alebo vyssi nzenrnt celok,
.) pnivnickich os6b, v ktorich nd najelkovn ndast'!ldl, Fond nercdneho nraielku Sloveiskej
republiky, Slolenski poankovi fond, oba alebo vylSi rienrni celok,
d) obcimskych zdiuzeni,rl) nadecii,:') n€ziskovich oiganizecii poskytrLjncich vseobecne
prcspelsi sluzby.!':r neiiv*tiinich fondov,:i) aujmovicb zdruzeni privnickich osob,rrr
zdruzeni obcilsrao8mizdcii s medznrirodnjn pnkon,!)
c) verejnoprevnych inainncii a inich pdvnickichosdb ziadenich zikonom,
f) ly2ickej osoby, ktorA nemn tpaLi pobyr na nzemi Slorenskej republikt,
g) pdvnickej osoby, kloii nd sidlo v zanEnidi,
h) Ezickej osoby alebo p.ivnick€j osoby, o korej nevie uvien identifikadne ndaie ddcu
Elebo idenlifikadnd ndaje mluvnej strdy. klod poskttla ini bezodplatni plnenie.



VYHL{SENIE DAR

Meno a pnezvhto: In& Rits Pistorcvn

Detm dmvmia: 14,1.2016

Viika d@ podl'a dsvacej dlura': 200,00 Eur

Na z&lade z&ona d. 852005 Z. z. opoliticktch 3

V Malej mdHonon! 14.1.2016

943 65 Mr|n trrd tlronom, i,134

4)

llmLo r1 lrlsuJem. 2€ tri. .on olobou

*S 24
ziks pnjald dtd . itEho beodphrtri[o pltr.tir
(l) Dary a ina bezodplali€ plnenia nsnie st ana pnjaf qil
r) lntu, Fondu narodndho mj€tku SloveNkej rpubliti, Slov€ffk€ho pozenkov€ho ibndu,
obce alebo vyssieho i4nneho celku,
b) pdhickych os6b, ho4ich aladbvatelbn alebo zlladarcton F srit Fond n6rcdneho
naFtLa slov€tukej rcpubliky, Slole.ski poreniort fo+d, ob4 alebo vyssi izetut celolq
c) piabicktch os6b. ! klo.ich n6 n Ftkovn lLaast lrdr, lond ntrodndbo na.je(u Slovctrkej
Rpub.i") . Sloven"L" po^tuo5 lond: obec tlebo rylli famy < elok.
dl obciff.lych zdazenr,-' nad#'i,'' relislorlch qedaci po+ytujuchh \!6b€cre
Drosoeind nutbl,:" nen.e{.tnt'n,onoou,lirujnoui.\ ?dru2en, pGrntrl'Jcn osdb.rl
zdluru obcrara oraanizicn s medzrntuo.tntm pnkom,f
e) veejnopnivnycn idtiiucii a irich pdnicktcb osdh ziiadenich ziltonon,
0 ryzickej o$by, kloii nem6 rrvali pob]r m rjzenl Slo*nskej epubliky,
g) pnivnickej osoby, kod na sidlo v zal@idi,
h) &zickej o$by alebo pnivnickej osobn o ktoEj nEie uvhst' idenrifikaind 'idaje dNu
alebo id€ndfi*lan'i ndaje hlun€j sray, klcdd posk),114 ind bdodplatn€ Pln€nie.



v JrrktL

as 24

/tN02 t//nlr tlf
')l4y'/,/ qti,

\,MLASENIE D RCU

!,rv

l rviika datu podl a darcvrcej znluvt:

Na ziklade z6lona i. 85/204s Z z o

tinro qhlasuFn, ,e

! politickich h.udach v zn€ni

zrkaz prijr.isdaru a indho h€zodpl.tnlho plnen

blikr, Slovenskeho puzemloviho londu,

h orEanrz& | posktqucrch vreobccoe

!mo\ych zdruzenr prnnj.kich osdb."l

(l) Dary a ini bezodplamiplnenia uesmle srana Pn
a) 3r6tu, Fondu nto.hibo Faje&u Slovenskel rep
obc c alebo vylsi eho nzenn6ho c elku,

d) obiianskych zdtuzcni,'' nadAcii,"r ncziskoli
prospelnd sluzby,"' neinvestiinich fondo!,l, ze

b, pnjvnicu.h o'ob rrorych zriadolne om lleb zJkl aklum Je !tat, Fond nNdniho

najelku Slovenslej r€publiky, Slovens*i Fzcmko / rond, obR dlebo\)lsi'jzemi cclok,

0 pdmickich os6b. v krorich nn maie*ovn niastnt! Fond nnrodoiho majctku Slovenskel
republkt,Slorenslypozenrlo!v lond.obccalebo

zdruzeni obc i"'a oiga niz6c ii s nedzindrcdniD pd k
€) \erqJnopravnych iniuoc' a inirh pnivnnlilh o

I i/znkej osoby, ktod nen,i tNali pobyt na nzeml
g) pdwickej osoby. klofti hi sidlo v zahrniii,
h) iyzickej osoby alebo pdvnickej osoby, o kro j nevic u\ er' 'dcntifLacni rldaje

llebo idenlifikain,j ndaje znluvnel sfany, kloni po tlla ina bezodplatne phenie.



vl'll]-risrNt! DARC

MenooFe^isko: //' 6 Lan)l /t//tt.1.i)l

Iud(aft'1',{11LJ Bllt

19 r tate

Viika dm podl'a d{ovacej mluq:

Na ziklade zitom d. 852005 Z 2

)il, p.ir"ti, a"-, i"*. t-odpr.b.bo prretri, .
(1, Darr i itr bezodplabd plneniE nesmE strm Pnjar o

a) rktu. Fondu @dnena mjelr.t Slovskej Epubliitv
obce alebo raSsieho ntmdho celhl,
b) prdmickych os6b. ho.ich ziadovalelon alebo
maF*tr Slolenskej repdblilq SLo\flslv pozmloq lon

c';Fvni.krch osob, ' rbrlch dt majelkow nl6r !uit'

re;ubr'lry, Sb,osl] pozcrlko'y tond',ob< alebo gssi

Ji orrii',r.y"u .E"-*r: y.*'::'_l:.''$"::::
pospesne siguy.:!) nemleeriinv(h fondov,"r tujmo
!*!."'.&Fii"'e*-.,''';dzinmdnim Pdkom,:
e) \trejoopBhych inniuir a idvch pdvniclqch osob

0 ryz:kejosoby, kod bfld bdv pobrana@mi slov
g) pdvniclei osoby. hommasldlo \ zlntuiii
it ryzrcrej o*or alebo pnin(kej o$bt, o r1orej 0e
aieb; ideni,nk cne 'd,re zrdd'bej simnv. kor, posrr'la

' 
$4p-2"t1 t

4 4 q '
h apolitickrch hnutiacb v beni

,>

Slovenskiho pozenrioveho fon,lu

o.d ftircdniho @j€iLa Slovemkel

a.la€tor je !t t. Fond tircdn6ho

, obrc rlebo vylli &edi celok.

lno' poskluj ncich !kob(n,e
ich druteni ialNkich os6b.a)

ie uviesd idmtiitaini ndaje ddu



VYELASENTE DARCU

MVDi. Gabn€l Csics $D

Rodc aBlo 2

Dard d2roudi6: € 2 br€

vYlka dm Podta devacej zft'ru!'Y:

Na zrtlade zikom l 852OO5 z z opol'lick ch slro

'eskodich prcdpis:;b 
qhlasuiem, ze ni' son osbou p

5OOOEUR

ilff o*"o" u*. . tun. o*dprah'bo prtrctria.

11"11? ?:T,:#"f.i:'*T,ii:i:iilyfi #,[i ;
ote abbo vYsgieho rl*ruiho elkn
b) pdvnickvch osb. kto.ychziad-olakLom reN

f fr:,:li:"r";'':lrll*'*siryJtr*:3.i:
#"irirt. dr"""*ty p.*-r"w rond..obec alebo q$i
di obcianskych 4ru{i.a na'ucir'"' mzskovvcn-r

.-,J.e ir',,2W."' neinvesrtnich rondov "r aujo(
;d,reni obclt a orgdiz!.ii s medzindrcdnyfr pdKom'

ii"*r"i.-r*t.r' 
"i^oi *l' ' i"vch pranickvch os6b

rj fyr;kejoeb), krod remri Nali pob,i d @m !o

g H:it'::Tl';:g",Htlio" #il,!.1.j:J.:
ir'.ii-,01"i'rJ*i'a,;. i"'r*iej;rdv, tooraposr'vtr

ch apoliLcltch hnuti&h vdeni

, Slovenskeho Po-n&oveho fondu

ladareton ie ilil, Fond ne$dn'ho
d, ob€c alebo !43!i iarui celoli
Fond ndmdneho Fajetku Slovetskej

rsditcii loskYtujnoich l$€ob€cne

lie uviesf id€ntifik in€ ndaj€ ddu



VYHIASENIE DARCU

Menoapedisko: ...........''B!$''a.lan9!n! ....---- 
|

Bytom: _. .......................990.91.1{.o''v!&OlqLLdF-.ye.lr.i!lq?E....-.......----...

Rodnaaklor .......... .tj]J]?

Datundarovanja: --------. -12,?,?01t.?5..a241q.........---..

vilkad.rupodradaovacejzmluwr..---9-r-4.0-:.E.!E..---...]--.

Na ze*bde z,kona i.35/2005 2,,. o poLiir.kich n€nrch 
heoLlthktlch 

hnutiach vzn'dr neskodich

pr€dprev I

timto whrasujem, te nr. s.n osobd 

lodla 

c,4 ods 1"

v Np.!,f.c.r.r.zi!!ka.c.hdna ........?!.?.?41,6.........

l
l ; 1) -

il*l on "o. ,". " '"un" *-00,",.ur" 0,""","
11) Dary a ha bezodpbh6 prnenia nesmie stGna prij:{od

.l nctu, Fondu nrrodn€ho majetku slovenskej €publilq, SLolensk€ho pozedkov6ho rondu' obce alebo

wslieloozemnem cetru,
ci d"ni.w.t oou, horf.h znadovalerom alebo ,akladalelom je ndt, Fond n6rodn€ho m'jetku

sloveiskej republiky,slovenskt pozenkowrond, obecalebow!!iozemni'elok,
c)prrvnicki.h 66b, v ktortch mi maF*lvo iianlt,r Fo! nlrcdndho majetku slovenskei rcpublilq'

Slovensk9 pozemkovi rohd, obec alebo !'vgl ftemni cerok
dt obiidrlv.h d,u,en,a ddr r,r,ne/+ovich o'cr.,Trcil o{yrruN(icf vr.ob"rne proioet.. s L/bY "r

;inve,r'r4v(h rodov,6' zaurnNi('r 'dr7en prrvnrqch|o.6bn' /dtu7enr obr'4 a olcdnz'u' (

dedzindodnvm prytom,5)
e)vercjnopr,v.ych initiluciia intch prdvnhkvchos6b/iadeniqh'zckonon,

r) rvzickej 6oby, ktod neh, iruali pobyt na.izemi srowmkel rtpubliro/'

sl pnivnickej osoby, krole md 5idlo v zahEnjai,
h) tzickej 6oby alebo frlv.kkej osby, o horej ndie lried 

{entmkain6 
ldaje datu aL'bo identifikarn'

ldaje zmluvnejncny, ktord po5Mla in€ be@dplatneplneni€



Blton:

VYTTLASENIE DAR

Pod kopcom L 19., 940 56 Novi

81

DAtw dmvmia 14 | 2016

Vilka dd podh dmvacej mluvy: 200 EUR

Na aiklade zikona d. 852005 z. z. o pohickich slr

linlo vyhl8ujer, ze de soE osobou

v Norich Znkoch dna 14,1.2016

zik z prijrli! dlrn r d6bo b@dphrneho plnerit

{1) Dry a in€ bebdplatnd plnenia nesnie siJtua pnjaf o
r) littu, Fodu n sdncno najeltu Slovqst€j r€publik
obce alebo rrlsieho izemiho elku,
b) prdr'ckych osob, korj(h ziadovatelom a.l.bo
mjerku slov@sk€j rcpubliky, Sloveiskt porerkovt 10
c) pdviickich os6b, v ktorich md maje&ovn naasf lrdr
rpubliky, Slovensk, pozmkovi fod, obec alebo \$!i
d) oblimskych zdnteni,'i0) md.{cii:') nezhtovich
prospesnd sluzby,") neiNestiantch fondov,ts) z6ujn

{{21

zdru2eni ob(i'l5ra orCMLacri s mednoasdntm ppkom,

alebo idendnkadnri ndaje mluvn€j slrdy. l|1od posk tl

€) vcrejnopdhych inllitucii a inich pdnicktch os6b
D ryrckej osoby, kole nma Fvalt pobr m Llzeni slo
c) pdhickej osoby, kod ne sldlo v zalimidi,
bJ ljzcker osoby alebo prAvnickej osoby, o l'lotl ne

5

, Slolcnskeho podmkoveho fondu,

adatelom Je lbr. Fond n'ircnndho
d, obec alebo vysli iumi celok,
Iond n6rodnEho maFtku slovosLej

gdizicii poskJaujricicb vleobeche
/ch zdnzeni pravnicttch os6b,r')

ie uviesi idenrillka.nd ddaje dffcu



Rodne dislo: .. ....... 6492 .......... .......

DAtmdNveia: ...... .1J.5..81.2!L6...........

vjska dm podla ddov@j aduqi

Na zluade akona c. 85D005 Z z o

timto ryb16ujem. ze nie md

v N-o..v.&h Ziqrleab .. dna . 15..q1.2.!I0

VYHTASENIE DARCIJ

2OO EU

,lil, on ," r"- " 
tun" o*odprstnlbo Phetri, .

(l) Darya ine bercdPlah{ plnflianesmrcslJm pnlar oo

E ublil{}.sloreNki po-+ovi lodd-.obcc alebo q'lli !

;, ltr:tu. Fondu tunodndho miel*u slovflslqr EPublilv
obce alebo qssieho !&meho celkn,
h) pr6vnictich os6b, korich aad'ovalelon alebo zt&
maie&u Slovenskej rcpubliky, Slovenski poanloYt lon
c) p'dvnickich os6b, v ktortch m6 nai€tkovl ndsf !iat'

d i "b,rTkr"l 4till:ill"".g.J':::f3$":::::p.spetn.,i+,ty.:)' neinvstidnych rondov.ar zlurmq
iJ""i oifi -e*i.r. .edrndrcdnyn Pn6n,!

alebo ideniiirkadnd ndaje znluvnej stmy, ktoni poskt'{a

Slovenskeho porenkoveho fondq

adalelon j€ !16! Fond .6rodn€ho
, obec alebo !y!!i u€mt celok,
ond nircdn€ho maje*u SloYenskej

&dzici, posk)tujuckh vteob(ne
ch zdru2efl pFvnicklcb osob._l

nviesf identifiloand ndaje dscu

e) leelnopraqych Instinlciia mych pramicktch os6b tj

n bzr;keiosoby. k'od nema Ldtly pobyl na @mi Slore
g pdvnickej osoby, kloni m6 sldlo v ahruial,
;) tzcl,ej oloby alebo pninclcj o$bv, o ktoEj nevle



rs 24

VU{-ASENTE DAR

viskadmpodta ddovrej ht'ql

Ni tkhde zdko.a d. 85/2005 Z. z a politicki.h hnudsch v zneni

5000EUR

ZdkM prijlth d.ru o indno beodplatDoho plneni!
(1) Dary a ind beadplahd plnenh i6mie sbana plijaf
a) ltdlu, Fotulu nircdndho naj€ttu Slovenskej rpublik
obce olebo vTsaieho nEmdho @lku,

c) privnilri.hosob. ! ktorych ma maretrovu iessi sri
Gpubliky. Slovenski poankoyi fond, obeo alebo q,s!r
d) obiianskych zdrureni,lr nadacil,t,) nsiskovich o
l)lospesne slutby,nr ieinyestid.ich fondo!,!, z{ujmo
zJru:eni obciFa org&izlcir s m.d2rn6rodnim pRLoh,

alebo identinkdne udaje mluvnE suan], kro'i postqrl

. Slovenskaho pozen*ovdho londu,

d, obec alebo rtlsi nrcm, celok,
Fond rtod.4ho Dajelku Slovenskej

b) prrvnickich oeb, [rory.h zisdovate]bn atebo odalerob je ldq lond .todndho
maj*lu Slovenslei rcpublrk]. Slovensky pormkoly to

Canizr(ii posklrujucich vsoobe!ne
ch zdru)f,nj piildickych osob,!'

€i \eejnopnivnr(h ingrru(ii o inych prrvniclqich osob
0 ljzickej osoby, koi, neo, trvali pobyr na izemi Sto
s) prevnickej o$by, ktord ht sldlo v atuaniai,
b) bziclei osoby alebo prrlnkkej osobt, o krorej ne ie nviesf identinkoand ldaje
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VI]ILASENIE DARC

gtrts flffrg,. r1g:
trr[i etloL{t { otr

viska dd podia dNvacej zmlnvy: ... 4.:.:ay

Na ziHete ztlom a. 852005 Z. 2. opoliticktch str

rymlo 'ahl8uj€m, ,€ nie 3on osobou

ZAklzpnjrdr drru r itr{[o b@dplttDibo pl.eoi,
(I) Oary a ine beedplahe phmiamsmie strMa pnjar o
;) !6tu, Fondu Diro&eho Mjetku slovenskej Epubli
obce alebo vy!3ieho nddnaho elkr
br pdniclych o!db. kbrich -iadovaElbn alebo z
mietla Slovenskej Epublit). Sloveroki Poan*ovi lo
c) pr6hickich os6b, v koaich n, naje&ow nldr llAl,
eplbliky, Slovemkt pozentov, lond, obeo alebo rTssi
dt obdimkych 2dnlzmi.o md6cii,tr) neziskovich o
Drcspeine sbzby,?l neinvcslilni.h fondov,4 z6ujno
zdru2eni obcpa o€miz,bair s medzindiodn)d pdkor!
e) verq@pdqych rngLitucii a Inych prdhickich o!6b

D fyzickej oeby, hor6 nema tPali pobyt na n4ni slo
s) lfrhickej o$by, kor6 nA sldlo v 2ahmiei.
h) ryrck€j osoby alebo pdvnickej o$by, o kroEj ne

, sloveskEho poanloveho lbndu,

adaklom je $.{t, Fond ftim.lniho
4 ob4 dlebo vy3!i 'jz€mi celol!
lood n{rcdndho mjetku slovenskei

x5

Cmdir poskttujicich vseob(ne
ich zdruzenr prAvniclich olijb !)

al.bo id€otifikaane nd.je dluvnej sfiuy, kror6 poskvtl
ie Dviesd idenlifikahe ndaje d@n





vYHTAsENIE DAR+

Mem-pr i v 'n ro :  J '  .  | I
Byrom: ii.;lt iltl,,t..,:)..,.::.!L!:;1.t::,:t 

) 
:',1,:.1!

R"dii.hr., .. . .- 
]

DeMddovania: .49..!4,1t!1 ...... 
1

vjsra ddL mora dao\"ce. nlu\J '*l 
I

Na zrhade zikona i:. 85/2005 z.2 opohickich slr+Ach apolilickich hnutiach ! zneni

nekorsich pr€dpiso!
rimto vyhrsuFn, te nic som o$bou 

fod|a 
$2a ods rt

v. .. -........ dm... 

;--^

iuuil, onon" o,- " tuo" o.'odprldcbo nrn€nj,
dr Dan J'ne b€bdolobJ plncnh nsmG {tura priidf#
a) 

"raru. 
londu f;rodneho m.Je-L r Slo\drk.i Epdbl'ri. Slo\erqreho puze r'oveho lond '

obLe alebo !vqliehu uemneho.ellu,
b r  DE\nck \ : . \  0 "60 .  r ronch a :ddora 'e lon ,  a leoo /+ lad .  e ' "1  t { t  l -onJ  neodn i \ '

ma;Lru sbi {srej rpubl,l'r . s oveNi i pu/etr \o' v .Jfd ob( de@ L \ 'lj Lrm) ' "rol

O ;a*i"t i"r' *ot, u t to"i"r ., najetbvn naNa i&l Fond ndrodn€ho najerku sloveiskej
Enub h\ . rlor en-^i ooantoq loa'l, od* alebo \ ) tu i zemni .elo\'
dr obe.;n.ktch zdrukri,r' mod'.r.nr nen"\o'rcl' 4rgaiia' po'"!u rcr'T \*ob(ne
prc.prrne \lJlb).:! ne nvesricn)cl' l"n 

"\''' 
rL mqvvch -.lnzcni ori\':'\i'\ o''b"

zdMen, obciara orrd,acii s me,lnn{odiim pnLom.fl
er .ereinoprawJ(h insri n.ir r In)'n p.dvnh.i.n osb 4iJ.len)'h /alonon

O l"nqi*-r. r,"r *."--/ oob) | T u/.tr' sloienskej reprblilJ

9 pd!n'ckej osubJ, klom m, wdlo v zalvariti
i:r :,i.t qr o.ob alebo p"v1icler o'ob) o N Rr l+E r..' idenr'rilane ddaic dd'r
alebo ideniifikadn€ ,jdaF znluvnej srrdny.ltroti poskttltind beddplalni plnenie
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VYHLASENIEDAR

alebo identifik.ana ndaje mluvnej strmy, ktod poskvtl

....fI!4,l 1,, ...0:.9..1r, .....
r

Datm daro\uia: .... '! !.|P,5

visk! dm pod|a ddolacej nruvyi .. 19!9.

Na zikhde zitona a. 85/2005 Z. z. opolitickich $

tinro lrhlduj€n. ie nir lon osobou

Ztk zprijlrhd.ru ! inaho bezodplatdho plncn.,
(r) Dary r ide bezodplat.d plneni! nesnie strda prijaa
a) sdtu, Fondu narod.€ho majetku slovenskej republik
obLe alebo vylsieho lzm.eho celkq

naje&u slovenskej rcpubliky, Sloveski poremkov, ib
.) pievnickich os6b, v korich nd najerkov! niasr'$al
Epubliky, Slolenski pozenkovi fond, obec alebo qssi
d) obdimskych zdntenii?0r naddcii,:') neziskovi.h
prcspes.e slutby.?:) neirveslilnich fondor,:r) 2dujn
zdrureni ob.i:s)a orgmilcii s nedzin6rodnim prvkom,
e) re@jnopravdrch inlddcii ! inych piiuickich os,5b
0 ryzickej osoby. ktoii n€na l,nali pobil na u2cni slo
g) pdvnickej osoby. ktoni ne sidlo v zahFni,:i,
h) Szickej osoby al€bo privnickei osoby. o ktoq n

6ch a politickich hnutiach vzDeni

S o'ensl,eh! potumko!eho fontlu,

rganizdcii poskyujncich vieobecne
vich zdruzeni Pduickich os6b,rr)

ie uliesf identifikrdnd ridaje daEu

b) pnlvnickich osob. ktotich zriadovat€lon alebo : ladatelbm je sG,! Fond nArodncbo
d, obec llebo vyi( ndmi celok.
lond niJodnabo naF*u Slov€nskej



VYH!'SENIE DAR

L.Kossull3 6?94 &iEavlkri cblllsc

vilka dm podl a dmaa.ej zmlutl:

Na ziuade zikona a. 852005 Z. z. opolitickich s a politickich hnuliach vaeni

tinlo qhlsujem, te nic aon osobou

V (I...41o.*kon Chl|1lli dna

rs24

zdruzcni obcia5) a orcaniztcii s nedzinerodnim pFkod,

alebo id€nlifikain€ ndaje mlulnej sthy, ktod post,,tl

Zik& prijari! dln a i ho beodplab6ho plnenia
(r) Dary a iod bezodplarid pln€.ia n€sie stEna pdjd
r) $dru. Fondu ndrodneho mjeItu slole.skej epublik
obce alcbo vyslieho nzem€ho celku,
b) pravnickjch os6b, lroD.h -inro\*efom alebo z
najelku Slovemkej Epublikt, slotiski poankovi fo
O pdvoicktch osob, v kto'ych md najeikow ndast 116r
Epubliky, Slovenski po&nkovi fond, obec alebo lysli
d) obaimskych z.liuzeni,r) mddcii,r) nenskovjch
prcspelne slutby,?:) neinvestidntch fondov,a) ziujm

, Slo\ensleho poamlo\eho fondu,

d, ob{ dlebo lyssi Llzemi @lok,
rond nAJodndho majelku Slovenskcj

adatelon je iuit Fond ntodnaho

gdizrcii posklrnjncich lleobecnc
ich zdnZed prnnickich os6b,zr)

e) veRjnopdmych in\tirricii s injch pni\nicki.h ot6b
O izickej osoby. ktod nen, tvali poblt na 6-nl slo
g) piivnickej osoby, hod d, sldlo ! ahtuirl,
h) tzickej osoby alebo pdvdckej osoby, o koej ne ie uviesC ide.rifikaai€ [daje da@



\.YHf,iSENTE DARC

Bloin:

t j . i 6 .
l------- 

-------------

obec alebo vysii umi elok,

.il.u_aI

vilta .kn podt6 dev&ej mlwT: !:!199.,:..:|.!

Na zrldade z!!om !. 852005 Z. z. o polilickych st! b apoliticbch hnurirh v aeni

ttmto lyhlNje4,e € Non osobou

va..S!..:.}-fl -.LE-..a'"........................

's24
z{kz prij.tu dr! . itr,to beodphh{ho phelia
G) Dary a ine bercdplatnd ph€nia ne@ie st"na prijaf
!) !dtu, Fondu l,lodn"iho mjerku Slovtukej rlubli
ob€ 6lebo lalsieho izmeLo elki!

, Slo!flsk4bo pozedloldho fondu.

b) lr6nicbch osdb, Lbrych aiadov&lbm alebo ad,tel'om je slAL lood D&o.b{ho
@jetku Slovenskej Fpubfity, SloveEki poanko!, fo
c) lrAhicktch os6b, v klo.ich nd oljelkovn nd6f at6i,
rcpubliky, Slov.nslf poknkolt fond, obec aLbo qsli
d) obniurych zd!u&ni.t) nad6cii,") rezisko\tch o

Fond ndrcdleho majetku Slov€lskej

gmizi.ii poskltjLl(icb vseobecle
lr$petue sluzby,'r n.invesiiantch fondov,r3r zujmo ;cb zdruzedl prAhickych os6b,tl
zdru2enl obon' . orSaircii s dedzinimdn)m ppkm,
e) v*jnopr6hych i.ltil'@ii a inich p.Anickich os6b
0 tzickej o$by, klor6 ren! tnzli pob]t m nami slov
g) lr6hickej osobt. kto!6 Dd sldlo v almial,
t) Szickej oeby alebo pnivnickej osoby, o klorej ie ie uvisd ideotifita.od Lldaje da(u
alebo ideftifta&E ndaje @luutej st@y, ktod !$kytla



ttmro vyhlduj€n. z€ nie

v ..t i.!* ....dt^ .....2v, 4 ,

is  24

Meooapneduko l t>-i  '  C-" L b'

.. -C7 411cov,> /lc I

2 + .  1 zo46
E0R, Cc4e.cl+/),- - c,)

vrt[ASENIE DARC

Slolenskeho pozenbveho fondu,

viskad@podla ddovacej znlurr: ..:!Y Y..

Na z&lade ziloDa t. 85/2005 Z. z. opohicktch st

2J a4

zik z prijrii! dln r itr€ho beo dpl.tnabo pln enia
(l) Ddy a in6 bezodplltnd pln€nia hsmie strea pdjal o
!) slilu. Fondu nrbdnaho maFlku Slovenskej epublik
ob* alebo vysiieho lzem;ho celku.
b) !m!nicl)ch os6b. koryclr ziadotaklom alebo z ladarelbm je $at Ford naodndho
mj€tku Slovenskej rcp$liky, Slovenski poz€m-koai tb
c) pdnicrich osob, ! krori.h nd mje&oei n&sf wiq
Epublilq, slov€nskt pozenlovj fond. obec alebo qssl

d, obec alebo vyiii nrenni elok.
Fond ndrcdneho najetku Slolensk€j

di obcians*y(h zdruzeto,?0' natlacir,rr) neziskoqeh c
prospesne slurbt.): ne'n\estianJch fondo\,tr) auJmo ch tn*ru prl!nrclych os6b,!)

gMizlcii posktl uj Ll. ich r&obecne

zdruren' obci:s aoismial5 medz nlodnlmprukom,

D ryzick€j osby, ktod nena tnali poblt na rjzeni slov
s) prtnictej asoby. kor6 ma sidlo v zalnmiii,
h, Szrctel osoby alebo pramickeJ osob). o klorej ne ie u\ ei denlifikicne udaje da(u

e) leEjnopdvn ch ingtiincii e irich pl6nickich osob

alebo ideffiikadn6 ndaje dlnvnej stmy, kod posktal



r5 : i

VYIILASENIE DA

Meno apneaisko: Anold Mikle

Blon: Kostoha ul. d.613 , velXi Cetin 95 I 05

Rodn€ disl 98

D&un dmveia: 2?.1.2016

Viika ddu podla dmv&ej nlurl: 700 EUR

Na zrldade zdlo@ 4. 85/2005 Z. z. o polilickich s

tinto slblsuFn, te ni.son osobo

vo vcllion celine dia ,26.!,?0].6

c) prlvn'crich osob, v horlch romajerkovrl ncast'3ri
Errbl ky. Slovensky pozmkory fond, ob( alebolya
d) obciss*ych zdluru,"' nadA(ir,'" neziskoqch
o@spesne slu2br,'lzr neinveshcntch fondov.rt zujf

c

(ll D&, a ine bezodplahdplnenio nesmie i@d

,v,s/
L'/

ri.rer. e"t "r 
t,orost $ii".i,:6 ;;;iJG

Zdkuprij.li. daru a io6ho baudplthab

dareL(u Slovenskej republikt, Slovensly pokmkovi 6

. . . . . . . . . . . . . 1

y, Slovensleho pozenrl'uveho fondd,

orgeizAcii poskt4ujncich vieob(ne
rrycb zdruZeni plalnickich osdb,"''

!) ltitu, Iondu narodneho Mje&u slovenskej Epubli
obce alebo vyglieho n&m6ho cclku,
b/ pninickich os6b. krorych ziadovat€tom alebo ladatelom je i!ir, Fond toircdnd,ho

nd, obec alebo q!!i &emi celok,
, Fond n &dieho naje(ra Slovenskej

zdndeto obli']5ra orgmra(ir s hed2inedntn pRlu
e) vdej.opiivnych inllit'lcii a inich pnivnickich os6b
0 ryzickej osoby, ktod nema taali lobrl na nzemi sl
g) privnickej osoby. ktord ne sidlo v zahrmiii,
n) tzickej osoby alebo pidvnickej osoby, o kroEj vie u! esl idenrifik cnd ndaje dmu
alebo idenlifikEend ndaje hluvnej stmy. kloit posklt s ine beddplah€ pln€nie.



VYHLASENIE DART

Meno a prieaisko: Ing. Mdiai T61h

Br'lon: Golgota 5, 941 l0 Tvdoiovce

Rodniaislo 25

Dntlh dalovmia: .. . 1 ?..1!1q............. 
I

virka dm podh ddolacej dlulry: ......-'.. 
(qt a L

Na zjtlade zikooa l. 85D005 Z. z. opolilicktch slr+ech a polnickldr lnutiach vzneni
neskorsicb Dredpisov

tinto vyhlsujen, ,e de son osobou podla $24 ods l'.

v -illr.r::..r.r:..1..:: dia lj :l ,1?:: 

- ; ; ' " * ; ; ; / - -

llil, o.,or," u*' " tuo" o*oopramel" phenio I
(1) Dary a ind bezodplatne phehia nemie skana pijaf qd
r) ltttu. Fondu lrednaho najetku Slove6kej Epublik!, Slolenskiho pozemkovaho tnndu.
obce alebo vySsieho n4nn6bo celku.
b) pdvnickich os6b, ktorich zdadbvareron alebo z+ladalelnn jc 3trit Fond n6rodn€h.
maje&u slovetukej 4ubliky, Slovenski pozemkovi rolrd, obec alebo vFsi nzenni celok.
c, prlvniclicl o!ob, v llorlchh,i mdJetloMi reasis rllond 'mdn<ho hd e'ru sloLen lei
rpub||l), slo'en-r po?.n{o\5 fond. obR alebo vys u/emni feot
d i  obc ios lJ .h  /dn- reo , r ' raddc ' i ,n 'nwr^o .yc t  d 'em zr ' r  po$yL iu , ' ch  \ ieoFcne

orospe{ re  subr , I ) 'ne in ,e . r rcn tcn  fondor , r ' z i t jmd" ) 'h  /da /ea  om\n ic l rch  o$0"
zdruzen obciE'a orsdiar s medz'ntuodnyn pnlom.fl
e) veejno! hych inlddcii a injch pdvnickich os6b +iadenich ztkonotu,
f) tzickej osoby, kod n€d6 tvali pobyt oa iu mi slole.skej rcpubliky,

s) pnivnickej oeby, kbrd nA sidlo v zaltu'ii,
h) Szickej osoby ahbo pdnickej osoby. o kiorej nqvi€ uvie$' identifika.nd n.b.re darcu
alebo iden.fikar'. uq. r l!\Iej \trrnj. kbra po<kyr { tre be/odnl aF rl . nie

! ,  l , l r l  '  t / ' :
' '

.: l\i\
f+ l/;l 

*-t/ 7
-!-)"



"'*r'T'*l
veno a plenisro: V\Lho ( t-1B R E'l

eyto., l '1erLoDv F,Ar.r v-cl cr[e'z-+- > r rf 
,1. 

rrn'e,-ro

r . .a"eeir

D6tu6 ddovMia: 10 z @16

vilka dm podra dardacej dr!'!: l4ao''
Na zild 0d€ zikona i. 854005 Z z. o poliriclrich sin'Fcn ! Doliti ckich hnud acb v z.e.i
.eskoriich pEdpisov

tnto qhlduj€n, ze ri. loD osbou 
Fodla 

$2a ods. l *

" 
\. Z. 2"4 ( ,,i,

podpis ddcu

/ '

luoil, *,.* *-. rrn o-odprrhiho prtrdir
O) Dary a ifl: bezodpla$e phmia oesdie st Ma pdja( od
r) stdq londu niJodtuiho @jelo slovmkej rep'lblilry, Slovqskho pozeokovdbo
fond!, ob@ alebo vrisieho UEenndho celku,
b) prAsicktch 66b, ktoich diad daleron ale$o ailadaleron je !t6! Fod nircdn,iho

l?,""1- 
,"*',* ,rpubtry. sromsht e@nkoli foo4 ob@ lrebo ry5rr &en.i

.) pdvnichi.b m6h, v ldo.ich m6 najetkNi 'jLi+d rt4 lond nAtudn6ho maj€lku
slovensk€j republiLy, slovdshi pomkort f@d, ob$. alebo lTili izmni celolq

d) oblimskych zaruZqi,20) naalicit,2l) ndisk{vich orsei,icii posLytujUcich

*€obecn€ prospelnd sluiby,22) neinvesdln cb toodou,23) ,6uj.o"ict' 'd-teni

pnivnictclct osou,24) zaruuoi otci2O u oeot'ldr sl.ed"ina'od"i. p.to.,26)
c) v@j.opiiuycn inlritjaij a inicn pdvnickich os6q ziadaich zitonod,
D ryrck€j mby. ldod nmn Evoli pobn na nzeni slFv€.skej '€publilq,
g pnivnickej osoby, kto.i na sido v znruiii,



t) &ddci 6dr d.bo Filddaj or.hy,
d6o iddrifiLl'a tiC. afrrwi .tq',

wi.d id!6tiflle6ld4.
ildt zoohtqa ph.diq



VYHL/iSENIE

a) srdtu. Fondu ntuodnebo najettu Slovenskej rcpublik*, SloreDskeho pozentov6ho fondu.

Fpublity, SloveNki pozemlovi fond, ob€c alebo 9'sii li'amt celok,

prcs!.hd sluzby,tt) n€i.vesliani.h fondov,:r) z6ujnqltch zdruZeni pnivnickich osob,rq
zdrueru ob< izi'a oGeizicir s medzoAlodnlm pokom.lll
c, ve,qnopdhych in$tu,.ra fict p^n.Lkyd os6bzfriade0ich zdl'onom.

*S24
Z6ke prijrti! d!ru a itr.lo bezodplrtn6ho Dlbenir
(r) Daly a ind bezodplalnd plnenia nesnie stlm pnjaf

obe alebo ryslieho nzemibo cel*u,
b) pdvoickych $6b, korich aiad'ovalel'on alebo za*ladareloh je nfi. Fond nlftdnsho
majertL slo\ sskqJ re!!b|ky Slor n skt loaml or i "oid. oba alebo t J sii iam) celok.
gpravnic i \ jchos6o\KroO.Sramat . r ro \d t /as?salFordnnodnahomaie- l , rS lowFle i

d, oblis.l)ch zdrure1i.:0\ roa,.,.2r) nv slovjcn dlcrni&cn m.lrlui ,c'ch \"@b.cre

0 ryzickej osoby. kbd .em6 trvali pobla na rj:,enl sloli.stej rcpubliky,
g) pi&nickej o$bn ktoi6 h, sldlo v zahdiCi,
b, ri?aler osoo) alebo pnivnicliJ osoby. o kloEi rltie uvie.i identifil,dne .id.ie dd. I
a.lebo ide intadne ndaj€ nluvnej slrey, ktorA posktilllinc bezodplahe phenie.



V'I'!LASENIE DAR

Me.o a priaisko: SEfm Vavlck

Byton: Rinavski Se! 414, 980 42

DAo6 darovania: 12,1,2016

Vj3ka dad podt. daiovscej zdluvy: 10.000 eur

Na ztklde ziko.o i. 852005 Z. z. opoliticktch slr

rrnb lfhl6uj€m, te ni. lob osobou

, t\"bi )* ^"

,$ 2.1
ztkaz prijati! d!ru ! iraho bsodplatnoio plneni.
(1) Dary a ina bczodpl.tn€ plnenia nsnh sima Pijat
a) itdu, Fondu nimdndho maFtlu Sloveftkcj republi
obce alebo lyalieho uemniho celo,
b) pdvnicktch osob. lbrich risdovareLbm .kbo z
najetku SloveNk j rcpubliky, Slovenskj tozenkow lb
c) piivnickt h os6b, v ktorych md mojclkonj niaa st{
rcpubUky. Slov.nski pozcmkovi fond, ob.c alebo rylli
d) obdisskyoh zd renl,' nadicii,'I) neziskovioh
pmspcts.d slut!y,") ieiovdlidiich fohdov,"r zeujn
zddd.di obciq a orseiz6cii s nedzinrrodnrn pFkom,'
e) verejnopdv.ych initnncii a inilh piivnick ch os6b
t izick€j osoby, ktod nem6 dalt pobyl na umi Slo
s) p!tunickej o$by, ktait md sidlo v zahroiii,
h) lyzickej osoby alebo prrhickej dsdby, o ldorej n
alcbo id.ntifiklane ndaje alwnej shany, rdorA posklal

, SlovcnsHho pozenkovibo fondu,

ladatclom je irir, Fond n,irodniho
d, obeo llebo r1$i nzcmni elok,
Fond nn@d.dho baj.tku slovenskej

gonaicii poskyrujLlcrch vs.ob(ne
ich zdrurenl pnivnicwcb os6b."l

ie uvi.sd ideninkaana nd.je



MeDo a pnedisko: ;4/</2*.

vt&a ddu podl a d@vej zr ur),:

Ns z!*lade zitom a. 85/2005 Z. z.

t fui,rz4 t/zL a6u

rs ?4

obce alebo ryslieho Emeho elku

Cs.z oqt', l/ar .

B'1on: L:,..1.1.L-............,t-dt;..AG L iEP.L/ I 1/ aD4

s..a"" c,"t". ..............

vYHLisEl.[E DAR

t nro lyhlsuj€m, ie nie son osobou

Ach apolitickich h tiach vadi

b, pnvnickycb os6b, korjch aiadovalelbm alebo adalelom je suit, Fond sdneho
mje&u slov€mkej Fpublily, slovdslt po&tttovi fo
c) pl4wicktch osob, ! ko.ich n6 majerkow nddr lrar
Epubliky. Slovmsry poremkovi fo r obec sleto !)'s!i

, obec al€bo ra!(i Uemi ceiok.

Z{},2pnjdi! drn r i ho beodpltt aLo ph.ni.
(1) Dary a ind beedplahd plnenia nesnie staa pdjat
r) li6q Fondu nnrc&€ho @jetku Slovosk€j Epubli , Slolens*ebo portukovebo loDdL!

Iond nAsdneho najetlu Slovenekej

zarueo obcrs'a orcaizicii s medzndrcdn)m pn kon.
e) vercjnopldnych inltit'lcii a inich pnivnbkich os6b

di oba';nskrch zdruzeni.)0' nadAcii,'lI reziskoqch
prospesoe sluzb],Dr neinvesd,:nych fondov.:r) zAuJd

D ryzickej osby, holt nenii trvali pobr{ na ndni Slo
g) pniniokej osby. ktor6 nri sidlo v znmiai,
h, fyzickej oebr alebo pdhic[ej oeby, o k'oEj n

gfliz6cir posL,,lujucich vlabecbe
ych zdl1ld pEnickicb os6b,_'

ie uviesi id€nlifikaand iLdaj€ ddcu
alebo idfltifl,aene tdljemluvtrj stmy, krord posbil



Vilk: daru podla darcvacej zm uw:

...fr, lr*,.o,

q 7 .].......?.4

Na zdklade z6kona L a5l2Aa5 7 r' o politickv.h stran,'h

tlrmto whlasujen, :e.ie son osobou

T dia . /e :2.. .<.a 4;

ziLz pdjdia darua indhob€Edplatnaho plnenia

(1) D6rya ina bezodphtndp nenia nesmle nhna prija{od

:l ltrru, Fondu nrrcdn€ho najetku slovenskel rcpublikv, slo

b) prrvnkkich os6b, ktodch niadovatelom aebo eklada

slovenskej republiky, slovenskV po,emkovi rond, obec alebo w
c) prlvnickich osab, v ktorkh md hajerkov0 uaall3t.r, Fon

srovenski pdzemkovi rond, obec alebo Vviii Uzemit ce ok

d) obiia nsky.h :d ru ie n I,a) nad ecii,lr nezisltottch organt'cii p

neinvestiinvch rondoqar *ujdovich zdru:enl piivnickich

e) vef elnoprrvnych inlritncii a iivch pnivnkki.h os6b 4iadeny

r) tzickej osoby, hor; hemd trualt pobvt na 'jzemr slovenskej I

s) pdvnickej osoby, ktor; n5 sidlovzahianial,
h) tzickej osoby alebo prAvnickej osobY, d kto€j nevie uviest i

Lldaje zmluvnejn€nx horS poskl4la ln6 b*odp atn6plnenie

(,/ €e < 1 1

a pol't.[y.h hnunach vznen' ne+o i (h

enskeho pozemkovdho fondu, obce alebo

erom je itel Fond ndrodneho maietku

ilrodn€ho haje*! slovensker rcpublikv,

skytujLlcich v{eobecne prospein6 s uiby,

os6b,sr zdrureni obcisr a o€anDacii

ennfla(ne udaF darcu a ebo den' ltaine



v l;z/,q /.t/L

V\'I]LASENIE DARC

Mmo a piie^isko: Pclrrl [e-/g3",

B'.on: l,.tal1.;.2a.1...7E..4-t/:1 7?/o1

r$24
Zikrz prij.tit drru r in6ho bsodpl.ttr6bo plneni,
(1) D{r a ini bezodplatni plnenia nesnie sll@ pijaf od
r) slitu, Fondu nrrodndho najelku Sloveskej epubliky.
ob€ alebo vySsieho &emdho celku,
bl p€\nckich oeb, horych aiad'ovatelon alebo
najelku Slovdskej €publilq. Slovenski pozeniovt fon
.) pftlvnickich os6b, v ttortch n6 @jetkosi na6d sl.r,
republik), Slove6ky porer*oLi fond._obe akbo q!3ii
dr obeiffsrrch 4,-.pi'.":!*lr. 

' 
l::rj}"?:l :l

om"pesne nuzby,r' neinlesLtnllh Jondo!,:rr ziujmov
z,l1zeru oU< Jt a orgarzac' ' s medz olrodnlm prykom.:6
e) verejnop.inych institricii a in ch ldhickich os6b zi
f) frzjckej osoby. ktoni nend r,nali pobit m rizeni slove
C) p.Ahickej osoby, klod mi sidlo r z.lnmidi,
h) ryzkkej osoby alebo pianickej osob]. o kloej nev

h apoliricki.h hnurirh v heni

Mizicii poslrlujn(nh Geobeme
ch zdruretu pr:lvnickych os6b,"'

ond MmdnEho naFrtu slorskej

Sloveoskdho pozemkoveho londd,

ddarclon je !ldl, Fond ndro.lndho
. ob@ alebo ry$i nzmi celok,

al€bo identif*alid Udaie hlunej stzny, ktoni poskyda
uvi6d idendnlahe ndaje deu

'.od"eci"to

Viska dld podl'a dtrovacej dluvr:

Na z,l:lade zdtom a. 85/2005 Z. z.

tjnto vrhlaujm, z€ nie som osobou



VYHLASENIEDAR1U

M€no a prieziskoi zolttu Fekete, Ing.

B)loni 935 6? Nircvcel.l29

Rodna aislo 48

D6tui ddoldia: ......... ,itlbr6 ........ 
]

vilka daru podl a ddovacej znluly: 1.604,:EUR

Na z6&lade zAkona r,85/2005 Z. z. o polilickich sl+6ch apolilickich hnutiach v acni
nesko^icn predDisov

rinro lyhlduj€mi ze ni€ rom osbou 
fodl! 

$2a ods l1

V N e o \ c r r t r L d r o . 2 . 2 0 1 )  
" '

pon6h ddcu

luuil, o"r"n" o"- " t*" o*dprrr ho prn€d!
(1) Dary a in€ beadpLlnd plncria nesnie strana pdjat oF
r) atttu. Fondu ndrcdn€ho najelku slovdskej Epubliir', Slovenskaho poamkov€ho fondu.
obce al€bo lySsieho i2emino celku,
b, p-arnclych o.ob. kroqc\ tiado\deiom *ebo alaoaalon ie {lal Iond ndd fo
mar(' S oveNrj replo||ly. (lo\ en'ky pornrrovi lo d ob( a ebo v] (sr u.n1\ .elol
c) piivnickicb osdb. v ttorych me majetkoMj n&st itatJ Fond narcdn,tho majetku slovenstej
reorbl.ky. ( ovcn"\! po/enlolr lond, obec.leoo \')!q li^m] celol
dr ob. ftkJ.h zdnienj,'?o naca.',rI) nelitovJcf dghiz.i po'lltrLcich \'eobecle
p,o.c.n" ddr!\.)) rein,e ritni<h lonoo\.!' zujmq"]ch ,d.,-ro pni\r'.lich os6D"'
zdru2En' obcr"'a orsffiziaii s medzintodnim pdrom.f
€) veiejhopnivnych inSddcii a inych pnivnickich os6b ziddentch zeko.om.
0 tzickcj oeby, koli ned6 taali pobr'1 na nzmi slo+nskej EPubliky,
g) pdnickej osoby. klola nE sidlo v zanmiti,
h) Szickej osoby alebo pd'nickej osoby, o hoej nei,ie u'i€st' identifikadid u.l,je dNu
alebo idenrifikadn€ ndaj€ dluvnej slrdy, klod posbtll ine bezodplatrr€ plnenie



VYIILASENIE DARCIU
- L

Me.oapnezvisro: t . . . .1. .  , t  . . . . . .1a -. . ;  (  t l l  |  . .

Brrom: ... !aIl1a!,-.,c..,ll<lLedslrcFt<...,r{.':t;llt

*a*o',n, 7 I
Dtmddovdia: ....... J5 1...+-tl€. ....... 

I
\J-"odrupod arLaova.eia 'uq:  . . . : .  q 

f
Na zrl:]ade zalrcm d. 85/2005 z z o po[in*ich smrldch apolitickich hnurirch vacd
nesko*ich DEdDi$v

. 
finto qhhujem. ze .ie son osobou 

fodfa 
S2a ods l'

v .  ^  j , 4 L d n d

] , '--
' | 

oooo

lU#-.,,*" *- " t*" o-oaprrtnarro proenu I
(l) Darl a m{ bezodplahe plneniJ ne\mie sE@ pnlar o{
,J . 

",i 
r-", *t"+" 

",tGL 
s o\er'ler repdbl .l slo\e\"eho porml oveho nndu

obce arebo wSiieho nzm€ho celLa,
hr .,\nicl;h o.ob. kortcd aimo\dnom aeoo /"4iadttelom Je '6r' Fond rtodneho

n, |e rk ! .  o lmrq jFprb  ^  \ lo ' . - . )  po ,er . .q  lo+  obec&ebon i  iannnceb\ '

o iad"nr"l osOi, u tro.jcn -i mjetkod nist' st r,Iond ninodn:bo majetku Slovetukej
F;ubi, . stoveN\' po/ed$oll lond. obe.a ebo v)i:i pemri ceLok

di obi &sk\.h w, ^o']ch oled a r Dod@ icich \iobec{':

" . . - * * "  " i - " ' , "  
ne in \esu .n :ch  lonaovu 'aqmqb- '  u ( fuer  pdw'ch ' \  o " 'b_

ztlrue. ob. r E r o.caacu s medzindrcdnv m pn lom.'l'
r' \eRinoo'3\nlch In{iL.ir r inl l pr"viclvct o$bziJenich ztrotm

0 ry;lejo"ob). ho6.ma m"ly pooq 0a !.n slo'lF(q Eorb ib

prbramicrer osob\. krom ma sidlo v z.Jumici,
i ' * - *  l ' - t '  debo DB\ r ,ke i  o 'obr ,o \ ro rq  r1E r r ' i  de  i f i k " i+  jda i '  d ' ' r

.ieuo ioen..nlrrie ua"ie rt:'nei n'r\' \roB po-r'T a]ne be/odpLne elneLe



VYHLAsENIE DARCU

Menodp'ezv3[0 ..]:en!.le!1.vr8ri1i........

s*on .......... 94q.1:.fhplln..HlryJii.9l

Rodndchlo: 

ortumdarovania: ............17.?.?q1q..... ................

wit.darl oodld oc ov"r"t,4lJw lmo,_:!-rR

Na zildade:rkom i.3s/200s 2., o poltickvch stbndch bpoliicki.h hnuriach vzneni neskorii.h

prc0pEov

timto vyhla5ljem, te nle som osoboo rodh 524 ods 1i

v !!rp.ti.i.c ......-dha .17.,2.-2-01€.........

t ry *-

' t14

zlk zp jatit darua indhobezodplatn€ho Plne.ia
(11Darya ina bezodplaind p nenia nesmie stEna prjat od

a) !t,iu, Fondu nrrodn€ho maietku Slovensk€i republikv, slolenskdho pozemkovdho tondu, obce alebo

w!!ieho izemn6ho celku,
b) prrvnickich osdb, ktort.h adbvatelom aLebo zakladalerom ie !t't, Fond ntodnbho maietku

slovenskej republiky, sloveftk], pozemkolt rond, obec alebo wi!i Lrzemny .elok,

c) prdvnlcktch o5db, v kto.i.h m, majetkovrj 6ian atdt, Fond ntodn€ho maietku slovenskei republikv,

slovensktpozemkovtrond, obe.aLebo vy33i'jzemivelok,

d! obiiarekvch zdturenr,!r mddc4zi n@iskovi.h .Eanizdcr p{sMujici'h vseobecne prospelnd slu:bv,zl

;investiinich rondov,z) zrojmovich drurenr prdvnickvch os6b,ar zdruieni obciar a organizicir s

medzinerddntm prykom,;r
.)verelnoprrvnych infin0cii a invch pijvnickich osdb niadenid' zakonom,

J) fozickej osoby, ktor, nemd tryalv pohvt na izemi slovenskej rlDUblikv

gl prrvni.kej osoby, kton m6 sidlo v rahmniai,

h) Irzi.kejosoby alebo prdvn ickej osoby, o ktorejnevie uvlest identifika'nd idaie darcu alebo identirikaind

odaje zmluvnej stranY, kto.d poskt'tla in€ bezodp atnd plnenie.



Byrom: a!9.alJtjdli!-zihrscrd ?.ezl..

Qa

z1,z.zoL6-

viib daru podL dadva.ej zmlu!l,: ........-.-..1.Q-0..:EU.q

Na zJkade zd[oda L A5P@5 z z politi.ty.h hnuta(h vzneni n€slodlch

rimro vYhlasujem, :e nie son osobou

vo sv.idri.l$r .....-dia 2-6.-2.-2-01F......

z,l€, pdatla daru a In6hoh€rcdpl.tnaho plnenia

{1)Darya in6b€zodp!6 tndpnen ianesmies tmnapr iadod
a)ltrtu, Fondu ntrodn6ho majetku slovenskej.epubllk, s olensk€ho po,emkovdho rondu obce alebo

=i

b) piivnickvch os6h ktorv.h rladovaretom alebo zakLada

slovenskej €publllry, slovenskt pozemkdvi fond, obec alebo vv
elom je ltrt, Fond na.odnaho majetku

nirodngho m3jetku slovenskej rcpubliky,

s kyr ujLicich vleobecne prospelna sLuibv,4
o!db,4 zdruieni

.l prrvnickich osab, v hortch mr, majeikovo laast itat, Fon

Slovenski poremkovi fond, obec alebo vviil 0zemni ce ok

d) obiianskych zd.uiehi,a naddcli,'r neziskovi.h o4aniz,cii p

neinventntch rondov,s) zeujnovltch zdruieni prdvnicktch

med rinarod nt m ppkom,il
e) !e'ernopravny.h initlruora ny.h pravn'.h.h ddb riadent

f) fozickej .eby, ktorl nemd trualt pobvt na izemi slovenskei r

s) pdvnickei osoby, kro.i d5 srdLo v zahraniai,
h) fozickeiosory alebo pdvnickeiosob, o kto€i nevie uviest ifentirka'ne

rdaje zmLuvnejn€ny, kto16 p.skvtla in6 bezodpLalnep nen e
udaF darcu a ebo denl rtaine



FLT'Q] YoR

r{^dN\ 3 9 o 3 o

22 7 ?D\6

Na ,rkhd€ z,kona t. 35l2AOs L z.

v E?F-qct-A{g 2ol€,

po n(ky(h hnuha.h vzn.n{ ne5koriich

anu l )  L

Zikaz prijatia daru a Ineho be:odplatn€ho ph.nra

{1}oarya ind bezodplatn6 plienia nesmienGna pdal od

a) !t6tu, rondu nJrodndho majetko slovenskej .epublikv' Slo

b) pdvnickich os6b, ktorich aladbvalelom alebo zakLada

slovenskej rcpubriky,sroven5ki po€mkovf rond, obec aLebo w
.) prrvni.kich o56b, v klorich d, majetkovi 'liasf lr,i Fon

sloven sld poz€mkovi fo nd, obec a lebo waar t:em ni ce lok,

d) obaiansrqch .druieni,4 nadrcii,lr nezisltovi.h orsanDrcil p

neinvestiinvch rondov,4 zrujmovrch zdruieni pr,vnickich

e)verejnopdvny.h in<titLjciia inich prlvnickvch osobzdaden9

0 ryzickej osobyi klo., nemii trya \, pobyt na izemi s ovenskei

8, pritvnickej osoby, ktola mJ srdlovzahranlii

sMuj'icich vseobecne prorpelne 4u:by,
osdb,ar zdturenl obcisr a ol€anD6cii

h) fozicl@j osoby alebo pr;vnkkej oeb, o klorej nevie uvies{ i

idaje zm uvnejslrun, ktor, posMla ind bezodpralne p nenle

-;:;:;; ,:;:;:; )

entifikaCn6 ftaje darcu aLehd ldenlifikaan6



VYHLASENIE DAR

dmto qN$uj€n, ze ni€ sor osobou

Rodnddisl 81

Dtum deowi4 af, r bl6

Viik! dm podl'a tuoucej zilulT:

Na zikiade zttom a. 8512005 Z, z.

' $ 2 4
Zikrz prt.tit drn r in6ho bdodplttnabo pltr.nir
O) Dary a ina bezodplatnE plnenia nsmie sliM lijaf
.) sdtq Fondu ndro&:ho najetku Slovenskej Ellblik
obce alebo vyslieho &emeho celku,
b, pdncr.rcb osob. I'tori(h ;adolaL.lbb alebo
maje&u sloveiskej Epubliky, sloye.ski po4nlovi fo
c, prAhicktch osob. v kbric! da tutjetkoMl fcas' !16
Epublity. Slovelski lodnkolt fond, obec alebo vysli
d) oEia.skycn zdnzeni,a) ladicii.r) Eziskolich
prcsp€ln€ sluzby,u) reinvBtilntch fondov,!) ziujn
zddzern obcla)a orcrnizt n s medzindrodntn pNkom,
e) vdejropdnycn bftinicii a inich p.Awickych osdb
t rynckcj o$by, holn rcn{ nvdi pobrt na n&ni slo
s) p!6nickej o$by, klo!6 ma sidlo v 2aheiai,
b, Szic[eJ oeby alebo pEvnickej oeby, o liofj n
alebo id$lnklcoe ithje mluwj story, kbrd posktl

dch a poiiiickich hnuti&h venl

, Slorensk€ho poemkoveno fodu,

adalelm_F !16r, F@d n&o&:ho
d, ote atebo r$ii 'jzmi pelok
lond ftlrodneho mjerk! SloveBkEj
Llzemi celok,
lgeiz{cii poskyr{fcich \'!eob€ue



rieb;d$d6h.ne ud"le m dwel sbMv,ktnipos a ind bebdplabi Plnedc

VYHIASE]']lE DARC

74mul z-rtt

Datun dtrovma .t& Z zAE

vistadm podla ddoveej alury: a:.a -:

Na atlade zikona d 8tDO05 Z z ololltickicl st

dmto la!]sujd, ze me

:bP47t%18aa...

lU# o.U"o'0"* " 
tuo.o-odprrbeho prreda.

O) D.r a ine beedplaFi plnerua DesoE strM pnial

i;'sran, r."ao oa'"-Ooeu ."ptr. sbveskej leplbli
obce alebo wisieho rj[em6ib @lku.
b, pEmjcLa.h os6b hory.h a'doEGrod alebo ':

mdjeth Slo\ e$kej FPubliLv, Slowdki pozd*ory n

o imncUct mot, v rrorvctr ru cred'ow uasf lti
Fp,bl&]. sro'eNrY poze+lo'ry fon4.ob{ alebo v}s
dr abcialklcb zdlunl," nad&n,_ dezr:Ioqtr

p-,p"'o. ti-ly,t'' mr\esno].b fondov 
'' zdujm

SHngAlA {3/06

ch apotrl(kYct hluta.h v -eni

, Slo!eskeho PozesLoleh. foodu'

adltejom je sDt. Iood ntodnibo
nd, ob@ alebo rrilj utui €lok
. lond tolmdnaho majelku Slovenskel

!,ru.. oo"'tj *e*-- s.edzLotrodnvn pdko

€, !selnopR{y.b dsritu(rr a invc! pdnlkvcb oeb

r) f,z cket o!ob). hoc omt tRtli pobl da @em >r

erprorruiket osoby. korara qdlo\ znbdj(i

hJ f,zckel o$by alebo pBhicke.i oebt o ktorel vje uriest ide ifikadnd ndaje



VYIILASENIE DARCU

Meno aprie isko: MUDr. ?eter Szat6

Bttom: d.567,925 Ol, MATaISKOVO

Rod.d aisl 37

Datm ddoveia: 15-2.2016

viib dd podl'a ddoMcej zduiT: 50,- €

Na zdklade zaeom a. 8512005 Z, z. ololitickich strd

t mto ryhl4ujem, z€ nie son osobou

dna 1 t.2.20.!6

*s24
Z{kr p.ijrti. dln . indho bmdphtnaho pln.nir
(1) Dary a ile beedplatnd plrenia nesnie stld! prijaf od
') !r4tu, Fondu niftdndho mjetla Slovoskej rclnbliky,
obce alebo vySlieho tzm:no el}!.
b) pninickich osob. horycb aiadovdelod alebo

R?ubliky, Slovmslj pokn*ory fond._ob( aleto qsli !
d) "b1,T\11 1q9ti_l1TJ',,:l t:1$"*rib;osEsne 9u2bv.tr minvesiicnvch fondo!.!' ruimov
!a"2.' 

"u""'i 
o,ern,-"" r .;dzinimdnt' pn l;d.')

majettu Sloveskej Fpubliky, sloydskt pod*ovi fo
c) prAnkkichoeb.! korichma maje*oni icNilt r.I

4 rerejnopravnych in$iiucii a inich Fdnickich os6b a

alebo idqtinkaane ndaje anluhej sttuy, kloia p$bdt i

t ryzickej osoby, ldor, nd6 Fvali pobla m n4ni Slov
s) liivdckej o$by, lcod nd sidlo v znr@iai,
b, Ezcker oeb' alebo pninickej o$by. o kbrej nevi

h a polilickich hnutieh vaeni

uviesf ide inkahd tdaje ddcu

Sloldskiho pozmkov€ho ibndq

Elbd je slat. Fond ruircdneho
ob€c debo ralsi 'jz€mY celok,
nd narodn€ho tuje&u slovmskej

mraici, posk)tujuckh vl@becne
ch zdruzeto rrahrckych osdb,''



\,^IHLiSENIE DARCU

Meno a pn€diskoi Mer. Adridn Kubica

Btlon: !. ?97,92562, Vdltovce

Rod!€ aislo

Deimddormia: 15.2.2016

viska dm pod a dmvacej dluq: s0,- €

Na ziklade zltona d. 85/2005 Z. z, opolithkich str

tjmlo qbldujerA ze nie son oebou !

v .'c_a.lq4! dna 15,_2._2_0J6

'$24
Ziku prij.th drru a hdho badpl.tn6bo plftni.
(r) Dary a in{ bezodplatrd plnenia nsmie $!ea pijaf od
!) 3titu, Fodd! nredniho maF&u sloveNkej republiky,
obe alebo !r3!i€ho izetueho celku,

republ[y. Sloveski pozeo*og lond:_obd alebo qslii
o, d.j-,q* 4r:l::l.9gl':l r:'*"TL::Dmspesne slu2by,:') nein!€sLicnich foodo\,n) zAujnov
zanrzenr obclna oremjair s medznkodnyn pflkom:6

b) piihickich os6b, kloaich alad'@alefon alebo aU
naFkd slolenslcj rcpubl&y. s ovssb,poren {ovi ion
c) pmnickicb osdb. v klory(h mi roje*oMi Ljdasi SLi! F

e) lereJnopmvnrch iDltitucii a uycblrAncltch osob zi
0 izickej osoby, kod nmd tlvali poblt na rizeni Slove
s) pdhick€j osoby, kloni m6 sidlo v ahdiCi,
h) fyzickej osoby alebo p!6nickej osoby, o ktorej nevi
al€bo ide inkaald ndaje zlnunei sEox ktoni posk]'da i

h alolitickich bnun&h v a€ni

-

nd lmdneho malerlu Sloveskej

loveDskeho pozenloleho londu.

daiel'on F sl6! Fond .Arodn€ho
ob@ alebo rTisi izmi celok

dizd.ii msl,1tui'icich vseobeee
ch zdrur;i Drlmicttch os6b,'a)

uvies? identll'katne ldaje dmu



Vl,IILASENIE DARCU

Meno a pnedisko: MUD! Chom& Eflin

Br,lon: caldta, NeFocnilnd 613/41

Rodnd disl 4

Ditun dmvania: 15.2 2016

visk dm lodla dNveej zEruvy| 250,' €

Na ziktade zA.kom d 8512005 Z z opolitickic! st:

n*ko ich PEdPi$v
Itnto qt'16ujeo' ie nic aon osobou

)Unilr ono,t u*. " 
tuo. o-odptrhaho pr'eoia .

tlr Da4 a itr betudllatde plrtrdia nesne sEtua !nl{ oq

a) 31aru, Fondu nArodniho rujetk! Slolskel rpubl$a.
obce alebo raSsieho ize@€ho celku,
b) pd{ickich os6b, korych zladbvalel'on arebo
naietl'a Sloleskel Epublr'_y, Slolenskv poan*oq lon

c) pdnick/ch osdb, \ horvcb ma maje*onnmsf!dt-
epubtur, Stovenskl po*qrlovr ion ̂ 4,ob< alebo vl's3i rl

di ob.ldsbch 4p*.-' Tg:li.l 13,+,.*l::
oospesne siu2by,n) oeD!€sticdvch rondov"'r lujnoi
;dn;en obcrn'a oBdrztc,i s medzilAsdn]m pdkom."
e) vqejnopnvnych in9liilcii a inich ponicktch osob b

Dfrhclejoeby, kbo ren tdali pobtl mudr slov

!, pranck€J osoby. kbrA ro sidlo v zalrtriai.
;) ryzckel osoby al€bo pdmjckej osobv. o l'1oFi n

alebl ident frkacne udaje dluwej shav' kori pos*vlla

Siovenskdho poft mkoveho fondu,

adarelom je quit, Fond drcnndho
obec alebo !as!i rjzemi elok,

ond lasdn€ho naj€tlo Sloverskel

dizecir posk}tujnckb vieob4ne
ci zdntze0 odvnickich oeb "'

e uvi*i id@1fikqtne udaje ddu



VYITASENIE DARC

Meno a pn€uisko: Ing. Mg!. RndolfcEgoloviC

B)tod: Ti.biaska1834/8,0660lHdemd

Rodnedhlo 87

Derun d@vmia: ..... 4t4t G ..............

vylkadarupodLa d@vocej trluv]:

Na ziHade zikona e, 85/2005 Z. z. o polilickich str

rimto ry dujen. i! lie sod osobou

V Hmemon dna25.02,2016

1.000,00 €

rs 2i,

naje&u slov€nskej tpubliky, Slov€nski porentovy to

4 vdejnopitvnych in31'nlcii a hich prnnicktch dob

Zlkr prijatia dan a in6ho beodpht €ho pln€li.
(1) Darr a in6 behdplab€ plnenia nesnie sEea pdjai
a) itrtu,Iondu ntodndho mje&u sloverskej 4ublilv
ob€ alebo rT3<ieho nzmeho elkq
b) pniwickich os6b. kro{ch ziadovarelbm alebo

c) pdmicktch osdb, v ktorich md najetkovit [aasf !ra!
republtky. S oEnsl,y pokmkoi fond,_ob( alebo qgli
d) obrLsk'ch'gp-t 1l_i{f i:ll rr*"l:L:piospesnd slu-!y:?) neinvstiantch fondov.!) zEujno
zdilzeni obci"'a orlreizAcii s ned"indrcdlin pnko4'

0 frzickej osoby, kod nenA rvaly pobtl m 'j@eni slov
g) piimickej osoby, kbr6 n, sidlo v zlteidi,
h) lzickej osoby alebo pdnickej osobt, o klorej ne
ciebo identinlatne udaledluvnej stuy, hon poiltlla

df

..

sloveNkdho lo@dlovdho tund'r

adat€iom je srat, Fond n roddho
, obec alebo vysli lqeru, @lok,
ond n6ro&iho Mjetlo sloyensk€i

izncii loskfuj'icich vSiob.cne
ch zdfrzeni pEmickych os6b,')

e uviest dentifilacde 'jdaje drcu



VYHI.ASENIEDAR

Meno a pftdisko: MUDj. lveta Plsikovd

MllE{vico@ I 0, 85 | 0l.BmtislNa

Rodn€ dislo

Dntunddoleia: 15.02,2016

Vilka dlru podh dmvacq zmluvy:

Na ziklade zdlona a. 85,2005 Z 2 o

tinto vYhlsuFm, ze

=.l,aqj-f

isuil" o",o,t u*'. tnn" o"mdpr,hdho prmnia
(1, Dary a ine bezodplatne plnmE nermG strda pnlal'
alsratu, Fondu nmdneho mdjetla slownskej Epubli
ob.e alebo vySlieho izenndho celkl
b) FArnickich os6b, ldorich zriadovatelbn alebo
h+d{u SloveNkej Rpublik}. SloveNkv Pomkoq fo
cr prsvnickych oeb, \ kro.jch n mierkoqi naisrsrrl
epubliky. slovehski poze,4ovi fondr obec alebo r$si
rri o*Lmstvrtr z<lruzeni,20r naddcir.'?rr nezisk!q'ch
orospesnd sluby.rri ne,nvesricni.h fondov,"' 26ujn
;dru;ei' obc15'a o€tuizac,l s medh&odnvm prvkom,

e) verejnopravnych tnsr'tuciL a Inych Pniw l}ch os6b
r) lzictej osby, klo neni inalt pobtr na [rcmi Slo
g,pravn(l.j osoby. kiord ml edlo vzsl$nili,
h) f'ziclq osob) alebo pnivnicrei osobt o klorqr n

aleb;,ds;fika.re udlje mluvner lrranv ktom poslvtL

, slolensk€ho eozenkov6T fondu,

ladarel'on je sli! Fond n4odn'tho
l, "i"i "r"d. 

'ysrr o."y !"t"t,
rond nsodn€ho najelku Slbveoskej

rytuiacii posklaujncich v

9,ch zdruzeni pdvnickich



O verejnopiinycb instilnc'i a inich pninicktch os6b ziladenich 2a*onon.

v .......9le1s!4te dda

_

*S 24
ZAku prijati. d!tu r ir€bo beodpl.ttr6bo plneria
(r) Dary a ine tezodplahi pln€nia nesnie saea p{jaf op
i) Eritu. Fondu.itodn€ho naielku Slov€iskej rcpublikt. Slov€nskiho pozenkovgho tbndu,
obcc alebo ltssieho 'lumehocellu,
h) prsrnickich os6b, krorich aad'oulelbn alebo al<ladatron je 31a! Fond nArodn€ho
naie(u Slovcnskej rcpublity, Slovmski po?enrlo!, fo4d. ob@ alebo vyisi rldmi celok,
c) piinicktch osdb, v kroricb n6 dajetlo!! tdsf ltit,l Fond idrcdniho naF&u sloveoskej
Eptbrh l ,s lo \ens t ipo /emkoq load.obPcaebov/ss i i4c t r1 i  eoL
d) oD(rddych zdru/eni.:r) n.oac' '" ,or"ro'tch 4sdidir poskla:ichh \tobecne
o".r-. si-Uv.'r Dein\eiknjch rondo\,! ^"j.4i.h d'"2". pd\r.r).h oebh
;dnrnr ob.r5a orAanizdcir s medzmdrodnyn pNkom.f'

O izickej osoby, kloni nen, taali pobyt na izni Slolenskej rcpublikv,

h) ryzictej o$by ahbo pnimickej osoby, o ktorej nelvie uviesf identitka.ni ndaje daru
gJ pdvnickej osoby.lbra masidlo ! zaludili.

alebo idotifikatne ndaie mlnvncj slrany. knr.i posky114 'nd bezodpbh€ plnoie.



DihD d@vdia: ..... .!!,1.,.."?)9

Vrlla dn PodLa dtroQcq rnlu!l: {, !!0,'
Na ,ll.de z.IonJ c 85/2005 Z z o polLltrlich mn ch apolidckich hnutiach v ̂ eni

n6korsich PredPNov
timto lahlduln.

y rzy.y);l;1y€.. ar^

l$uii' olu* o*" " tuo" o-odpr'tndho prned'.
(l) Da4 , ine badpLa$e plneni! nesmie sirua pni'r o

il'sietu r."a. "*.a*t'. 
.aj"tku slovensk€i raublikv

obce alebo vlsSieho rjzemCho €lt!.

lr p*'^;.ry"t *ot lLooch aadoslefom alebo z

majerkx SLov4skej Epublikv Slovsskv pozer*ory ro

lT"l;:i;;::," ;il;fi ;'q..*o*"c^i s,r',
;ub|k!. S o\enskv pozen*ovi fond.obaalcbo '"vst

d; obd'dslrch zdnrzenr'tor nldtor'r') ndisko!v(h o

po\pe!nc slu2bl,:tr nein\eeriinych londov '' zaulno

i r.!.", .uf,'"-.,e", '.".,, '.edzndodnjin p^kml
e) !crqnopFhych inlLrruc ' I Lni'h pnq(kvch osob z

O l"'i.i*"ui. t'-" *.: *.ri pobv na-@misrov
s, pFvni.t'qrosob, klod mae'llo ' dMrci'

bl llzckej osoby alebo po\nickel sob] o Klotl ne

Slo!€Nleho gozeml o\eho fondq

adarelon je llii! Fond nerodneho
, obe alebo qisi @emt celok.
ond ntrodndho mletku Slovsskej

gera.' po\k)tlucnb vlsbecn€
alh zdMenr Pnisickich osob *

iLu" ia-i t*.e* ,aq" -t"'neiitrv rto€posklda
ie uviest identinkadn€ ndaje darcu



's 24

.lebo dqlfi krne udaje dlunej shby, lrort Poskt4

2s 2a aeL k tJ / 6h/ 4s

VYHI,ASENIE DAR

/) a//,

visl. daru p.dta darcvffej zmlury: 5 0 0

,ch a polinck'|h hnDna.h

EUR

Na zi}lde zrlona C. 351005 Z. z. o polilickich sn

rimio rynhujem, ie nie son o$bo

y {lt1t Ltudr^ 6..t . ,to.//

Zik.z p.ijrtir d. . ttroho bezodphtleho pln nit
(1) Dary a i.6 beadplabo plncnio nsmie stur pnFf

b) punklqch os6b, krorycn ri.dbvaktoo llebo

.) ttdlu, Fondu n6odn6ho naje&u slovaslcj Epubli slov.Dstebo pozedoveho
obce rlebo ryllieho izmeho (elku.

najeth slovensl€j Epublilr, Slovenski podt*ovi i
g pnihickilh os6b, v klottch nA m.jctkow nid $d
ftpubliky. slovcnsti pozehkovi rond, obec alebo \aas
d) obiidskych zdruzml,a mdicii,!" nziskoltch
pdspelno sluzby,e neinvestianicb fddov,ar ziujm
zdruzeDi obci",a ory@izlcil s trdziniro&rin prkon,
e) verejnoprihych inatihcii a inilb prinicktch os6b
0 ttckej o$by, koni neme Evali pobyt na r:zeni Slo
g) pndhickej osoby, klord fri sldlo v mhmiii,

vi.h zdruzcil pdqi.ldch osdb,"l

b) ryzickej osoby alebo priniclcj osoby, o ktoej i lie uv'es/ idebtifilaina ndlj



I
I

wmLsnrc oant
Meno a priwisko: MrDr. Cabriel Csicsai UD. I
Rodn€.isl

|
D'h!n darcvoia. .& a- ..2016! 1? 4r. r.rs 

I
! islu daru Dodl a daromei nluw: 8 000 EUR I

", 
*uo. ,r,-' . ,, ̂ * ,. , " -,**n **f'*" " otu,.rr* *-^n ,, -*'

ftskodich pdP*t-," 
erftsj"., r".*"". ","0"" 

i"r'. 

uro "0,. r,.

I 
I 

eode^t

I
,u'i^,-,r,,r.'",rrr,,* t=*rrlvili r*ri I(l) Dary a ina be-dplaha plnenia nAmC atda pnFf oF
a) littu, Fondu liro(lleno najelku Slov€nskej iepDblikl. SloveNkeho podkoveno rohdu,
obce alebo ratsSieho r:znn€bo celku, I
b) pirvnickich osdb, krortch ziadblarcrom alebo a|ladatetom je itir, Foid ni+dnsho
n4.*u clov.' .kej repub irv. slovebK p.^tuoui fo44 obe. r'eoo sari'l,eri .flok.
opmrnrcki.hosb.vholJchnDmaickouiul6'{rzLl-ood eodi.homre-kuSloien l'e
rpubliky, Sldvenski pdzenkovt rond. obec rlebo rytJi lizemni celok,
d) obdiaBkych zdrueni,x' .adicii,,'i neziskovtch oisanizacil poskytujncicn vsebb{.e
pnspei'€ slutbra neinvestianich fondov,! zrnjboltch zdruzeni pivnickici ps6bl'
zdrurenl obcl'r)r orsaizrcii s ncdzihtodlim pwkon,'l
O vercjnoprdnych i.ldncii a inich pnivnicL_tch os6b 4iaden ch zrlonod\
D ryzhk j osoby, ktori ndd trvali pobyl .r 'iani sloltNkej Fpubliky,
g) preuickej osoby, ktdr, nl sidlo v znrdiCt, I
h) &zickej osoby alebo prenickej osobx o ktoEj nelie uvhsf identiftadno idaji deo
alebo identifikadn6 \rdaje mluucj st iiy, kbl, p6k}tll ine bsodeht 6 eln{E

I
II
I
I
I
I



Bytom: s2e01 Dunajsk, streda, Mard 2071120

Rodn6dslo 6

vil(adarupodhda6va.etzmruv.y: r00ELJR

Na ziklade 6kona t. ss/|oos z. z. opolilickich stGdch

tvmto !.yhla,ui€m, ie nle 5od o$bou

v Dunajsrej !trede, dna01.12 2ol6

' , u
z6ka: pnblla dad a lnaho berodplatneho plnenia

{1)Darya in6 bezodpLarnE plnenra nesmie ncna prijat od
a) at6tu, Fondu n610dniho majetku SLovenskej republiky, Slo

.) prrvnicktch Gab, v ktorv.h ml majetkov0 '1aast llrt, Fon
slovenskt pozemkow rond, obec Elebo wlli uremnV ce ok,
d) obiianikych :dtureni,lr nadr.ii,':rr ne,iskovich orsaitccil p
neinve*itnvch rondov,4 zaujmoW.h zdrureni pravnick9ch
fredrnircdntm prykom,Er

b) pnjvni.ki.h os6b, ktorkh -iadovatefom alebo zakrada
s oven5kej republiky, s ovenskt pozemko'/V rondi obec a ebo !'y

elverejnoprrvnych inltit0cira intch pdvnick9ch osobzriadedic

0 ryzickej osoby, lcor6 nem6 tryali poblt na 6zeni slovehikej r
g) prrvnickej osoby, ktora m, sidlovzahEniii,
h)fo/nkeosbyalebop'avn.(.e-ooby.orbr.j FvieL{ieri'4e1nli|lf+
idaje.nlovnej st6ny, ktor, poskyua ind bezodphttrdplneiie.

nsreho pozemtovdho rondui



DANOVV URAD BRATISLAVA
Sevienkova 32,850 00 Bratislava

,
MOST - HID
Trnavsk| cesta 37
831 04 Bratislava3 - Novd Mesto

V63 list disloizo dira NaSe dislo

10016587412017

Vybavuje/linka

MiSikov6

02t682722t8

Bratislava

26.0r.2017

Vec
Potvrdenie o stave osobn6ho r[&u

Danovj urad Bratislava na zfikJade zil<ona t. 333/2011 Z. z. o org noch St ibrej spnivy v
oblasti dani, poplatkov a colnictva v zneni neskor5ich predpisov, zikona i.47912009 Z. z. o orginoch
Slqqej sp4try v oblqsti dani a poplatkol a o zmene q {oplneni niektorjch ziikonov v zneni neskor$ich
predpisov a $ 53 ods. 4 z(kona i. 563/2009 Z. z. o spr|ve dani (daiov'_i poriadok) a o zmene a
doplneni niekto4fch zakonov v zneni neskorlich predpisov

p o t v r d z u j e ,

ie daiorrj subjekt MoST - gin, ote 2022883379, leo +zntzzg, Tmavsk6 cesta 37, 831 04
Bratislava 3 - Nov6 Mesto.

ku dfiu 26.01 .2017 nem6 nedoplatky na spravovanjch daniach.

Potvrdenie sa vyd6va na Ziadost' dafiov6ho subjektuna ridely dololenia k vlfrodnej spr6ve strany
za kalend6my rok 2016

Doilovf rirsd Brulisloro
850 00 Brdbkryq

-62-

f)tu
Mgr. Katarina Blattnerov6

vedrici oddelenia spr6vy dani 28

Telef6n Fax
+421 2682721t1 +42t 268272353

E-mail

duba-ba.kontakt@fi nancnasprava. sk

Webov6 sidlo

www.financnasprava.sk
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J soctALuAPorsiovxn
pohoika Bratislovtt
Zdhrudnfcku i I, 829 A2 Bralish,*a

ViS list 6islo/zo dia NaSe 6islo

18298-2t201 7-BAM

Vec
Potvrdenie

Socidlna poistovha, pobodka Bratislava potvrdzuje, 2e zamestn6vatel'

MOST - HiD, leO: +Z 171 229, TrnavskS cesta 37, 831 04 Bratislava

je podl'a 0dajov evpovanlich Socidlqou poistovhou ku dfiu vystavenia tohto potvrdenia evidovanf v registri
zamestn6vatelov vedenom Sbci5lnou poistovfiou od 01.10.2009, variabilnf symbol 1002697905 .

Socidlna poistovia, pobodka Bratislava potvrdzuje, 2e zamestn6vatel' MOST - HiD, podl'a 0dajov
evidovanfch Soci6lnou poistovfiou ku diu vystavenia tohto potvrdenia m6 splnen6 odvodov6 povinnosti podl'a
predloZenfch mesadnfch vfkazov poistn6ho a prispevkov.

Toto potvrdenie nezbavuje zamestn6vatel'a povinnosti uhradit v bud0cnosti pripadn6 sankcie podl'a $
239 (pokuty), S 240 (pendrle) z6kona t,. 46112003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskor5ich predpisov
vzniknut6 a2 na z6klade pr6voplatnfch rozhodnuti a tikajtce sa obdobi zahrnutfch v tomto potvrdeni.

Potvrdenie sa vyddva na Ziadost zamestndvatel'a bez vykonanej kontroly sprdvnosti odvodov.

MOST - HiD
Trnavsk6 cesta 37
831 04 Bratislava

Vybavuje/8

Mgr. lvanovd
Petronela/090617 2007

Mgr. An
ved0ca
poistn6ho

',trl, melf LNA potsfovlI-a
i,"*'i pois$F.r Bwtlcleva

" t51 , Zlhndnic|tr {.3f, Eir 82 ErfFvr 25

Bratislava

20. januAra2017

lnternet
h ft p : //www. s o c po i st. s k/

Telef6n
090617 2243

Fax
0?/555 61 637

Bankov6 spojenie rcO
sK918180000000700015573 30807 484
3
BICISWIFT: SPSRSKBA./

W€rrU?
Suchterov6

elenia vfberu
amest6vatel'ov



" e f f i t r ' f * v v"ff V$EOBT"CNA XNRAVSTNA P#ISTOVNA

Mosr - nio
TRNAVSxA cTsTA 37
831 04 BMTTSLAVA-RuZIruov

VaS list dislo/zo dia NaSe dislo Vybavuje/linka BRATISLAVA
42171us61 P001176100766 

ttlS#[l;dov6 
,t:,2017

Vec: Potvrdenie

V5eobecn6 ,Orrultna poist'ovha, o.s., pobocka Bratislava tfmto potvrdzuje, 2e u platitel'a
poistn6ho MosT - HiD, TRNAVSKA CESTA 37, 831 04 BRATTSLAVA-RUZINOV,
leO:+2171229 neeviduje ku dfru 23.01.2017 pohl'ad6vku na poistnom na verejn6 zdravotn6
poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistn6ho povinnosti doplatit' prlpadn6 d'alSie pohl'addvky
zisten6 kontrolou.

Potvrdenie sa vyddva na 2iadost' platitel'a poistn6ho.

S pozdravom

, .,19'r'x..' 
qiifl vsictnr.cNA zoRnvorrun rosiovNa

" d;,,I,*td;ffi
kraiik6 Pobuika Bratislava

0,:thriskl I 825 21 Bratislava 75

lcO:35 93i Al+ otc:2022027M0 109

@-daru
Ing. Edita Mihalechov6

- -- poverend vedenim refer6tu spracovania platieb

V5eobecnd zdravotnd poistovia, a, s, Call centrum: 0850 003 003 Registr6cia: Obchodnf register Okresnbho s0du
pobodka Bratislava Telef6n: +4U12n08 25 444 Bratislava l, oddiel Sa, vloZka e, 3602/8
OndavskA 3 E-mail: infolinka@vszp.sk tco:gS 937 874

Intemet wvwv.vszp,sk Ote : 20 220 270 40
82521 BRATISLAVA

ffi



#Ppy#as

Miesto/Ddtum
NITRA
23.1.2017

V e c : P o t v r d e n i e

Obchodnd spolocnost' OOVfnn zdravotnd poistovha, a. s. so sidlom: Einstelnova 25, 851 01
Bratisfava, leO: 35 942 436, registr6cia: zapisand v obchodnom registri Okresn6ho sudu Bratislava l,
oddief : Sa, vloZka eislo 3627|u- (d'alej len ,,zdravotnd poist'ovfia"), vykon6vaj[ca verejn6 zdravotn6
poistenie na zdklade povolenia na vykon6vanie verejn6ho zdravotn6ho poistenia podta zAkona
e. 58112004 Z. z. ozdravotnich poist'ovniach, dohtade nad zdravotnou starosflivost'ou a o zmene
a doplneni niektonich zdkonov v zneni neskor5lch predpisov,

p o t v r d z u j e , 2 e v o d i

platitel'ovi poistnEho: MOST - HiD
SidIO: TRNAVSKA 37,83104 BRATISLAVA.NOVE MESTO
lCo: 42171229

Neeviduje ku diu vydania tohto potvrdenia pohfadivky z titulu nedoplatkov na poistnd
na verejn6 zdravotnE poistenie, nedoplatkov na sankcidch a nedoplatkov z rocn6ho zuetovania
poistn6ho na verejn6 zdravotn6 poistenie podl'a z1kona d. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poisteni
a o zmene a doplneni zdkona d. 9512002 Z. z. o poist'ovnlctve a o zmene a doplneni niektoqich
z6konov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,nedoplatky na zdravotnom poisteni").

Potvrdenie sa vyd6va na Ziadost platitel'a poistnOho.

Na zdklade tohto potvrdenia nezanik6 povinnost platitel'a poistn6ho uhradit' pripadn6 nedoplatky
na zdravotnom poisteni z d6vodu zmeny rozhodnfch skutocnosti zistenfch zdravotnou poist'ovfiou
aZ po vydani tohto potvrdenia.

S pozdravom

odvrnA;
Ing. Peter StUefNDEK

manaZ6r odboru administr6cie poistn6ho
DOVERA zdravotnd poistovfia, ?. s.

MOST - HiD
TRNAVSTAZI
831 04 BRATISLAVA-NOVE MESTO

YAS /,bf zo drta
20.1.2017

NaSe Aislo
PV17006896

Vybavuje/Telef6n
Ing. Peter NITRIANSKY

Pravosf tohto potvrdenia si m6Zete kedykolvek richlo a jednoducho overif na www.dovera.sk/apllkacle..
Potvrdenie obsahujfce faksimile podpisu oprdvnenej osoby a predtladenf odtladok pediatky je vydan6 v s0lade s ust. g 25 ods. 1 pism. k) zdkona
6.580/2004 Z.z.o zdravotnom poistenia ozmene adoplneni zAkonae.9512002Z.z. o poistovnictve a o zmene a doplneniniektonfcn z6konov

v zneni neskor5ich predpisov a preto sa iednd o origin6l poturdenia wdivan6ho zdravotnou ooistovfiou.

OOVE nR zdravotn6 poist'ovfia, a. s.
Cintorfnska 5, 949 01 Nitra
Zfikazn'cka linka: 0850 850 850
E-mail: info@dovera.sk, www,dovera,sk

BEZ CAKANIA. BEZ PAPIERoV. vZoY oTVoRENA.
www.dovera.sklplus

OOVERR zdravotnA poistovfra, a. s., Einsteinova-Zl,851 01 Bratislava, zapisan| v Obchodnom registriOkresndho s0du Bratislava l,
odd,:sa, vla2kat.:3627tF., tco: as 942436,D\c:2i22o5ttgO. lc DpH:$K 2022051130.



T d r a v o t n d  P o i s t o v i a

V65 list list cislo lzo dfia NaSe dislo

platitel'ovi poistn6ho: MOST - HiO
teo: 42 171 z2g

-  n e e v i d u j e

ku dhu 31.1 2.2016 potvrdenia pohl'ad6vky na poistnom na verejn6 zdravotn6 poistenie,
nedoplatky z rodn6ho z0dtovania zdravotn6ho poistenia a nedoplatky zvydislenfch rirokov
z ome5kania.

Tfmto potvrdenlm nezanikd povinnost' platitel'a poistn6ho uhradit' prlpadne pohl'ad6vky
vzniknut6 z dOvodu zmeny rozhodnfch skutodnostl zistenlich zdravotnou poist'ovfiou aZ po
vydanf tohto potvrdenia.

Potvrdenie je vydan6 podt'a S 25 ods. (1) pism.j) Zakona 6. 580/200 4Z.z.o zdravotnom
poisteni a o zmene a doplneni zikona 6. 9512002 Z.z. o poist'ovnictve a o zmene
a doplneni niekto4ich z6konov

S pozdravom

Union zdravotnd poistovha, a.s.
Bajkalskd 29lA
821 0B Bratislava
teo::ozgqg:t
DK:2A22152517

Spolodnos{ zapisand v Obchodnom registri
Okresn6ho siidu Bratislava l, odd. 5a, vl. t. 3832/8

MOST - HiD
Trnavsk6 cesta 37
831 04 Bratislava

Nitra, dha 23.01.2017

V E C: Potvrdenie

Union zdravotnd poist'ovfia,

Vybavuje/e-ma i l/tel. d.
11712017161206 Lahudkd, martina.lahucka@union.sk

037 t2815117

a, s.(d'alej len ,,zdravotnd poist'ovfra") tfmto potvrdzuje, Ze vodi

Union zdravotnd poist*vftay i.s.
Baikalskd 291 N821 08 ilratislava

Martina Lahudk6
Specialistka kontroly platitel'ov

na zfiklade poverenia
Union zdravotn6 poist'ovfia, a.s.
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Evidencia členských príspevkov strany MOST – HÍD 
 

 

 

Evidencia členských príspevkov podľa § 22 ods.4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a 

politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
 

Dátum Text Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu  Predpis (€)   Platba (€)  

01.01.16 predpis členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3         250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Rudolf CHMEL Bratislavská, Novosvetská 22        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. László SÓLYMOS Bratislva, Hadriánova 6        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Péter VÖRÖS Komárno, Damjanichova 21        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10        250,00                    -      

01.01.16 predpis členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4        250,00                    -      

11.01.16 úhrada členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85                 -             250,00    

11.01.16 úhrada členského prísp. Rudolf CHMEL Bratislavská, Novosvetská 22                 -             250,00    

11.01.16 úhrada členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6                 -             250,00    

15.01.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

18.01.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    

21.01.16 úhrada členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10                 -             250,00    

26.01.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             250,00    

01.02.16 predpis členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3         250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Rudolf CHMEL Bratislavská, Novosvetská 22        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. László SÓLYMOS Bratislva, Hadriánova 6        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Péter VÖRÖS Komárno, Damjanichova 21        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10        250,00                    -      

01.02.16 predpis členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4        250,00                    -      

05.02.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    

09.02.16 úhrada členského prísp. Rudolf CHMEL Bratislavská, Novosvetská 22                 -             250,00    

09.02.16 úhrada členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85                 -             250,00    

10.02.16 úhrada členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6                 -             250,00    

15.02.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

23.02.16 úhrada členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10                 -             250,00    

01.03.16 predpis členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20        250,00                    -      
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Dátum Text Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu  Predpis (€)   Platba (€)  

01.03.16 predpis členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A        250,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3         250,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85        250,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8        250,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6        250,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Péter VÖRÖS Komárno, Damjanichova 21        250,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. László SÓLYMOS Bratislva, Hadriánova 6        150,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10        150,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54        150,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35        150,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13        150,00                    -      

01.03.16 predpis členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4        250,00                    -      

09.03.16 úhrada členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85                 -             250,00    

10.03.16 úhrada členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6                 -             250,00    

15.03.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

22.03.16 úhrada členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10                 -             250,00    

01.04.16 predpis členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20        250,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A        250,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3         250,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85        250,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8        250,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6        250,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Péter VÖRÖS Komárno, Damjanichova 21        250,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. László SÓLYMOS Bratislva, Hadriánova 6        150,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10        150,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54        150,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35        150,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13        150,00                    -      

01.04.16 predpis členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4          50,00                    -      

11.04.16 úhrada členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85                 -             250,00    

11.04.16 úhrada členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6                 -             250,00    

15.04.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

21.04.16 úhrada členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10                 -             250,00    

01.05.16 predpis členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20        250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A        250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3         250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85        250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8        250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Irén SÁRKÖZY Dunajská Streda, Petőfiho 30        250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6        250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Péter VÖRÖS Komárno, Damjanichova 21        250,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. László SÓLYMOS Bratislva, Hadriánova 6        150,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10        150,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54        150,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35        150,00                    -      

01.05.16 predpis členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13        150,00                    -      

16.05.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

      



MOST – HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
tel.: 00421 2 49 11 45 55,  00421 2 49 11 45 00 

e-mail: office@most-hid.sk 
 
 

3 
 

      

Dátum Text Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu  Predpis (€)   Platba (€)  

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

30.05.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

01.06.16 predpis členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20        250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A        250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3         250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85        250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8        250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Irén SÁRKÖZY Dunajská Streda, Petőfiho 30        250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6        250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Péter VÖRÖS Komárno, Damjanichova 21        250,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. László SÓLYMOS Bratislva, Hadriánova 6        150,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10        150,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54        150,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35        150,00                    -      

01.06.16 predpis členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13        150,00                    -      

15.06.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

01.07.16 predpis členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3         900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Edit PFUNDTNER Bratislava, Tupého 23        600,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Irén SÁRKÖZY Dunajská Streda, Petőfiho 30        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Péter VÖRÖS Komárno, Damjanichova 21        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. László SÓLYMOS Bratislva, Hadriánova 6        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Lucia ŽITŇANSKÁ Bratislava, Gorkého 10        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13        900,00                    -      

01.07.16 predpis členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4        100,00                    -      

15.07.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

21.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             250,00    

21.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             250,00    

21.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             250,00    

21.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             250,00    

22.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             250,00    

22.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             250,00    

22.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             150,00    

22.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             150,00    
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22.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             150,00    

22.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -               50,00    

22.07.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             100,00    

15.08.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

16.09.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

27.09.16 úhrada členského prísp. Ivan ŠVEJNA Bratislava, Štastná 13                 -             900,00    

12.10.16 úhrada členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85                 -             250,00    

12.10.16 úhrada členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85                 -             250,00    

12.10.16 úhrada členského prísp. Gábor GÁL Veľká Mača, Gagarinova 85                 -             900,00    

14.10.16 úhrada členského prísp. Irén SÁRKÖZY Dunajská Streda, Petőfiho 30                 -             250,00    

14.10.16 úhrada členského prísp. Irén SÁRKÖZY Dunajská Streda, Petőfiho 30                 -             250,00    

14.10.16 úhrada členského prísp. Irén SÁRKÖZY Dunajská Streda, Petőfiho 30                 -             900,00    

17.10.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

18.10.16 úhrada členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6                 -             250,00    

18.10.16 úhrada členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6                 -             250,00    

18.10.16 úhrada členského prísp. František ŠEBEJ Bratislava, Pifflova 6                 -             900,00    

19.10.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

19.10.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

19.10.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

19.10.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -             250,00    

19.10.16 úhrada členského prísp. József NAGY Dunajská Streda, Priemyselná 4                 -               50,00    

20.10.16 úhrada členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35                 -             150,00    

20.10.16 úhrada členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35                 -             150,00    

20.10.16 úhrada členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35                 -             150,00    

20.10.16 úhrada členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35                 -             150,00    

20.10.16 úhrada členského prísp. Peter KRAJŇÁK Prešov, Solivarská 35                 -             900,00    

28.10.16 úhrada členského prísp. Edit PFUNDTNER Bratislava, Tupého 23                 -             600,00    

02.11.16 úhrada členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20                 -             900,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             900,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

03.11.16 úhrada členského prísp. Elemér JAKAB Veľké Raškovce 8                 -             250,00    

04.11.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    

04.11.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    

04.11.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    

04.11.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    

04.11.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    

04.11.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             250,00    
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15.11.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

08.12.16 úhrada členského prísp. Béla BUGÁR Šamorín, Pomlejská 20                 -         1 500,00    

15.12.16 úhrada členského prísp. Gabriel CSICSAI Dunajská Streda, I. Madácha 3                  -             250,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             250,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             250,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             150,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             150,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             150,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             150,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             900,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             100,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             100,00    

21.12.16 úhrada členského prísp. Arpád ÉRSEK Šamorín, Dlhá 54                 -             100,00    

28.12.16 úhrada členského prísp. Tibor BASTRNÁK Komárno, Veľkodunajské nábr.1A                 -             900,00    
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PRÍJMY v roku 2016

v tom (podľa § 22)
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Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a daroch politických strán a politických hnutí v roku 2016

(ktoré dostanú vyplatený štátny príspevok - príspevok na mandát, príspevok na činnosť na rok 2017)

podľa § 20 až 30 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov








