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Predkladá: Politické hnutie Socialisti.sk
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V zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov, ďalej len zákona č. 85/2055 Z. z. a listu Úradu štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania
politických strán zo dňa 14.1.2020 predkladá politické hnutie Socialisti.sk Výročnú správu svojho hospodárenia
za rok 2019.

Neoddeliteľnú súčasť správy tvoria Vyhlásenie o úplnosti výročnej správy, Vyhlásenie o nevykonávaní
podnikateľskej činnosti vo vlastnom mene a neuzatvorení zmluvy o tichom spoločenstve, Vyhlásenie
o nezaložení obchodnej spoločnosti, Vyhlásenie o príjmoch z podielov zo zisku z podnikania obchodnej
spoločnosti,  Vyhlásenie o neuchádzaní sa a nezúčastnení sa na verejnom obstarávaní. Predmetné vyhlásenia
tvoria prílohy č. 2 – 6.

A) Účtovná závierka overená audítorom

Účtovná závierka overená audítorom tvorí prílohu č. 1 predmetnej Výročnej správy o hospodárení politického
hnutia Socialist.sk.

B) Informácia o finančnej situácii politickej strany/hnutia

Ukazovateľ Roky 2017-2018 Rok 2019
Majetok celkom 0 47 799
Záväzky celkom 0 17 794
Príjmy celkom 0 95 735
Výdavky celkom 0 65 730,42
Hospodársky výsledok 0 30 004,58

Politické hnutie Socialisti.sk vzniklo registráciou dňa 8.10.2019 a preto minulé obdobia nemá.

C) Informácie o udalostiach osobitného významu

Po skončení účtovného obdobia hodnotiaceho roka 2019, za ktorý sa vyhotovuje výročná správa, nenastali
žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť budúcu hospodársku a finančnú situáciu strany.
Politické hnutie však vo voľbách do Národnej rady SR nezískalo potrebné hlasy a preto mu volebná kaucia
v sume 17.000,- EUR prepadla, čo sa v roku 2020 prejaví v nákladoch a teda zhorší hospodársky výsledok, ako
aj finančnú situáciu politického hnutia.

D) Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Výsledok hospodárenia dosiahnutý v roku 2019 je zisk v sume 30 004,58 Eur. Republiková rada navrhuje tento
zaúčtovať do nerozdeleného zisku.
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E) Prehľad o príjmoch strany v členení podľa §22 ods. 1 zákona o politických stranách

Príjmy Suma v Eur
a) príjmy z členských príspevkov 81 655,00
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení 14 080,00
c) príjmy z dedičstva 0,00
d) príjmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku alebo nehnuteľnosti 0,00
e) príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov v bankách 0,00
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností 0,00
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu 0,00
h) príjmy z pôžičiek a úverov 0,00
i) príspevky zo štátneho rozpočtu 0,00
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov 0,00

F) Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov podľa §22 ods. 2 zákona o politických stranách

Politické hnutie Socialisti.sk v roku 2019 neevidovalo a ani neúčtovalo o príjme z pôžičiek alebo úverov.

G) Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona o politických
stranách

PČ Meno / obchodné
meno Bydlisko / sídlo spoločnosti IČO Suma

miesto
uzavretia
zmluvy

dátum
uzavretia
zmluvy

dátum prijatia
daru číslo účtu darcu

1. Milan Makatura
Mukačevská 8, 080 01
Prešov 200,00 € 3.12.2019 SK4911000000002935304885

2. Norbert Czompal Okružná 5, 900 31 Stupava 50,00 € 6.12.2019 SK1483605207004202879939

3. Peter Pokorný Mierová 1436, Galanta 100,00 € 7.12.2019 SK9209000000000023905937

4. Ľubomír Kundrát 10,00 € 10.12.2019 SK8711000000002612700146

5. NivAccount, s.r.o.
Slobody 474/58, 962 61
Dobrá Niva 44754698 3 000,00 € Bratislava 10.12.2019 12.12.2019 SK4902000000002596149357

6. Milan Nehaj
Galaktická 3225/6,
Bratislava 100,00 € 13.12.2019 SK8211110000006819934001

7. Jaromir Páleník
Janáčková 2358/2,
Bratislava 50,00 € 13.12.2019 SK3211110000006727484007

8. Blažej Číž
Nováková 4, 036 01
Martin - 3 000,00 € Martin 13.12.2019 16.12.2019 SK6102000000002398045362

9. Milan Jakubík
Slobody 474/58, 962 61
Dobrá Niva 3 000,00 € Bratislava 10.12.2019 17.12.2019 SK0675000000004016086767

10. Rastislav Jakubík
Bystrický rad 1876/45
Zvolen 3 000,00 € Bratislava 10.12.2019 17.12.2019 SK4002000000002351908757

11. Viera Krumpolcová 50,00 € 17.12.2019 SK7256000000004332691002

12. Dušan Kocur Viedenská 15, Košice 400,00 € 23.12.2019 SK2875000000000213425053

13. Milan Škarbala 20,00 € 23.12.2019 SK9709000000000045270485

14. Pavol Kordoš Príčina 310, Žitavany 50,00 € 29.12.2019 SK1309000000000232209524

15. Jaroslav Melicher 50,00 € 30.12.2019 SK8883605207004205458419

16. Viktor Kocur 1 000,00 € 30.12.2019 SK5375000000004016467519

Všetky dary uvedené v predmetnej evidencii boli prijaté na transparentný účet hnutia č. SK15 0900 00000
0051 6534 0428. Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa §24 ods.1 je súčasťou písomnej zmluvy
v prípadoch, keď bol dar prijatý na základe písomnej zmluvy.

Okrem vyššie uvedených finančných darov neprijalo hnutie iné bezodplatné plnenia.
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H) Potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá
k 31.decembru 2019 nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie
a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenia a povinných príspevkoch na starobné a dôchodkové
sporenie

Jednotlivé potvrdenia tvoria – prílohy č. 7 - 11 tejto výročnej správy.

I) Počet členov k 31.12.2019

Politické hnutie Socialisti.sk evidovalo k 31.12.2019 celkovo 78 členov.

J) Osobitná evidencia členských príspevkov podľa § 22 ods. 4 o politických stranách

Členské príspevky v roku 2019 dosiahli výšku 81 655,00 €. V danom roku politické hnutie Socialisti.sk prijalo aj
členské príspevky, ktorých suma za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou určenou pre príslušné účtovné obdobie a ich evidencia je aj
zverejnená na príslušných stránkach. Členské príspevky boli poskytnuté bezhotovostným prevodom na účet
politického hnutia.

Evidencia členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma je vyššia ako je dvojnásobok minimálnej mzdy
pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou:

Evidencia členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma je vyššia ako je dvojnásobok minimálnej
mzdy

PČ Priezvisko Meno Bydlisko dátum prijatia suma
1. Patkoš Daniel Macov 47, Macov 20.11.2019 5 500,00 €
2. Bekmatov Artúr Kuzmányho 16, Turčianske Teplice 26.11.2019 4 000,00 €
3. Mihale Razgyelová Alica Macov 300, Macov 5.12.2019 9 000,00 €
4. Mihale Ivan Čilistovská 566/6, Šamorín 5.12.2019 9 000,00 €
5. Patkošová Lenka Pri Šajbách 16, Bratislava 6.12.2019 9 000,00 €
6. Kováč Ján Mišíková 370/4, Spišská Nová Ves 9.12.2019 9 555,00 €
7. Mihale Alena Dunajská 21, Šamorín 13.12.2019 9 000,00 €
8. Pintér Matej Veľké Lovce 388, Veľké Lovce 13.12.2019 2 000,00 €
9. Vilmon Branislav Slnečná 3801/3, Banská Bystrica 30.12.2019 5 000,00 €

K) Prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa
§22 ods. 2 zákona o politických stranách, výšky záväzku a dôvodu jeho vzniku

Politické hnutie Socialisti.sk neevidovalo k 31.12.2019 žiadne záväzky z pôžičiek a úverov po lehote
splatnosti.

L) Účtovná závierka obchodnej spoločnosti, ktorú politická strana založila alebo sa stala jej jediným
spoločníkom
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Za sledované účtovné obdobie politické hnutie Socialisti.sk nezaložilo ani sa nestalo jediným spoločníkom
obchodnej spoločnosti.

M) Prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
2019 - irelevantné vzhľadom na vznik politického hnutia.

Prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa
konali v roku 2019 - irelevantné vzhľadom na vznik politického hnutia.

Prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre parlamentné voľby 2020 v členení podľa
§ 3 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani

PČ Druhové členenie Suma v EUR

1. náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej
mienky - €

2. náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy 11.980,64 €
3. náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu - €
4. náklady na úhradu volebných plagátov 46 883,76 €
5. náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu - €

6. cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad
zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu - €

7. prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa
určuje podľa osobitného predpisu - €

8. všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a
programu 484,50 €

Spolu 59 348,90 €

N) Správa audítora k ročnej účtovnej uzávierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou a správa o preverení súladu o hospodárení strany so zákonom
o politických stranách a zákonom o volebnej kampani

Správa audítora tvorí prílohu č. 12 predmetnej výročnej správy.

O) Adresa webového sídla politickej strany

Politické hnutie Socialisti.sk týmto oznamuje adresu webového sídla politického hnutia ako aj to, že si splnilo
povinnosť vyplývajúcu z § 22 ods. 5, 6 a 7 zákona o politických stranách a na svojej webovej stránke má
zverejnený zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku:

https://www.socialisti.sk/

https://www.socialisti.sk/financovanie

https://38c9b2ca-5ef3-4b3e-8d90-
e3e3ec056dc8.filesusr.com/ugd/0e9db5_ef26393afdfe405e8d93535177c053bf.pdf










































































