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z auditu účtovnejzóvierky

Nózor
Uskutočnĺlisme oudit účtovnejzóvierky potĺtickej strony Kresťanskodemokratické hnutie (d'otej
aj
,,politicka strono"), ktoro obsahuje súvahu k 31. decembru 201"9, výkaz ziskov o strót za rok
končiaci sa k uvedenemu dótumu, a poznamky, ktore obsahuju suhrn význomných učtovných
zósod o účtovnýchmetod.

Podľa nóšho nózoru, priložena účtovnó zóvierka poskytuje pravdivý a verný obroz
finončnej
situócie politickej strany k j7, decembru 20L9 a výstedku jej hospodórenia zo rok končioci
so k
uvedenemu dotumu podľa zókona č. 431/2002 Z.z. o účtovnĺctvev znenĺ neskoršĺch predpisov
(d'alej len ,,zókon o účtovnĺctve").

Záklod
nazor
Audit sme vykonali podľa medzinarodných audĺtorských štandordov (tnternationol Standards
on
Auditing, lSA), Noša zodpovednosť podľo týchto štandardov je uvedenó v odseku Zodpovednosť
audĺtoro za oudit účtovnejzovierky. od politickej strany sme nezóvislĺ podľa ustanovení zakono
č. 423/20L5 o štatutórnom audite a o zmene a doplnenĺ zókona č. 431/2OO2 Z. z. o účtovníctve
v znenĺ neskoršĺch predpisov (d'alej len ,,zókon o štatutarnom audite")
týkojúcich sa etiky,
vrotone Etickeho kodexu oudĺtoro, relevantných pre naš oudit účtovnejzavierky a splnili sme
aj
ostatné požiodavky týchto ustanovenĺ týkajucĺch so etiky. Sme presvedčenĺ,že audĺtorske
dôkozy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný zóktod pre noš nózor.
Zdô raz ne

n

ie skutoč nosti

Bez toho, aby sme ovplyvnili nóš nozor, upozorňujeme, že za účtovneobdobie, ktore skončilo

k 31. decembru 2019:
- cudzie zdroje

prevýšili vlastne zdroje krytia majetku politickej strany o 14 tis. EtJR,

- je nutné, oby orgóny politickej strany prijati opatrenia no zvýšenie ukazovoteľa
dthodobej
finančnej stobility za účelomzabezpečenia nepretržiteho pokročovania vo svojej činnosti.

Zodpovednosť štatutórneho oroónu za účtovnúzóvierku

štotutórny orgón je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnejzóvierky tak, oby poskytovala
provdivý o verný obraz podl'o zakono o účtovnĺctveo Zo tie interne kontroly, ktoré považuje za
potrebne na zostavenie účtovnejzovierky, ktoró neobsohuje význomne nesprdvnosti, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovanĺ účtovnejzóvierky je štotutórny orgón zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
politickej strany nepretržite pokračovaťvo svojej činnosti, za opísonie skutočnostĺtýkojúcich so
nepretržiteho pokračovonio v činnosti, ok je ťo potrebne, a Zo použitie predpokladu
nepretržiteho pokračovonio v činnosti v účtovnĺcťve,ibože by mot v úmysle potitickú stronu
zlikvidovať olebo ukončĺťjej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosťnež tak urobiť'
Zodpo
audĺtora za audit účtovneizóvierkv
Našou zodpovednosťou je získaťprimerané uistenie, či účtovnózóvierko ako celok neobsahuje
význomné nespróvnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, o vydoť spróvu audĺtora, vratlne
nózoru. Primerone uistenie je uistenie vysokeho stupňa, ale nie je zórukou toho, že audiť
vykononý podľa medzinórodných oudĺtorských šťondordov vždy odholĺ význomne nespróvnosti,
ak take existujú. Nespróvnosťi môžu vzniknuť v dôstedku podvodu olebo chyby a za významne so

považujúvtedy, ak by sa dolo odôvodnene očakóvať, že jednottivo alebo v súhrne
by mohti
ovplyvniť ekonomicke rozhodnutia použĺvateľov,uskutočnenéna zaklode tejto účtovnejziovierky.
V rómci auditu uskutočneného podľa medzinórodných audĺtorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionólny skepticizmus' okrem toho:
a

a

a

a

ldentifikujeme o posudzujeme rizikó význomnej nespróvnosti účtovnejzóvierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audĺtorske postupy
reagujúce na tieto rizikó o zĺskavame audĺtorske dôkazy, ktore sú dostatočne o vhodne
na poskytnutie zókladu pre ndš nazor. Riziko neodhalenia významnej nespravnosti v
dôsledku podvodu je vyššieoko toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
zahŕňoť tojnu dohodu, falšovanie, úmyselnévynechonie, neprovdivé vyhlósenie alebo
obĺdenie inte rnej kontroly'
oboznamujeme so s internými kontrolami relevontnými pre audit, aby sme mohti
navrhnúť audĺtorske postupy vhodne za daných okolnostĺ, ole nie za účelomvyjadrenia
nózoru na efektĺvnosťinterných kontrol politickej strany.
Hodnotĺme vhodnosť použitých účtovnýchzasod a účtovnýchmetod a primeronosť
účtovnýchodhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informóciĺ, uskutočnene štotutórnym
orgónom'
Robĺme zóver o tom, či štatutórny orgón vhodne v účtovnĺctvepoužĺvopredpoktod
nepretržitého pokračovanio v čĺnnostio na zóklade zĺskoných audĺtorských dôkazov
Zaver o tom, či existuje význomna neĺstoto v suvislosti s udalosťami alebo okolnosťami,
ktore by mohli význomne spochybniť schopnosť potitickej strony pokračovaťv činnosti.
Ak dospejeme k zaveru, že významnó neistota existuje, sme povinnĺ upozorniť v našej
spróve oudĺtora no súvisioce informocie uvedené v účtovnejzavierke alebo, ak sú tieto
informocie nedostotočne, modifikovať nóš nózor. Naše zóvery vychódzojú z audĺtorských
dôkozov zĺskaných do datumu vydonia nošej spravy audĺtora.
Hodnotĺme celkovú prezentaciu, štruktúrua obsoh účtovnejzóvierky vrótane informóciĺ
v nej uvedených, ako aj to, či účtovnozavierka zachytóva uskutočnene transakcie
a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernemu zobrazeniu.

Spróvy k dblším požiadavkóm zókonov a iných próvnych predpisov:
Spróvo k informócióm, ktore sa uvódzajú vo výročnej spróve

Štotutarny organ je zodpovedný zo informócie uvedene vo výročnej sprovel zostavenej podľo
požiadaviek zakonoč'85/2OO5 Z,z o politických stronach a potitických hnutiach d'alej len
/
,,zókon
o politických stranoch"/ .Nóš vyššie uvedený naZor no učtovnúzóvierku sa nevzťahuje na iné
informacie vo výročnej spróve'

súvislosti s ouditom účtovnejzóvierky je nošou zodpovednosťou oboznómenie so s
informóciomi uvedenými vo výročnej sprave o posudenie, či tieto informacie nie sú vo
významnom nesúlode s auditovanou účtovnouzóvierkou alebo nošimi poznatkomi, ktore sme
zĺskali počas auditu účtovnejzavierky aĺebo sa inok zdojú byť význomne nespróvne.

V

Posúdili sme, čivýročnósprava potitickej strany obsahuje informócie, ktorých uvedenie vyžaduje
zókon o politických stranóch.
Na zóklode próc vykonaných počas ouditu účtovnejzóvierky, podľa nóšho nazoru:
- informócie uvedené vo výročnej spróve zostavenej za rok 20L9 sú v súlade s účtovnouzúvierkou

za daný rok,

- výročnó spróva obsahuje informócie podľa zókona o potitických stranóch'

okrem toho, na zóklade našich poznatkov o účtovnejjednotke a situacii v nej, ktoré sme zĺskali
počas auditu účtovnejzóvierky, sme povinnĺ uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo
výročnej spróve, ktorú sme obdržali pred dótumom vydania tejto spravy audĺtora' V tejto
súvislosti neexistuju zistenia, ktore by sme mali uviesť,
Spróva z overenia súladu hospodórenia politickej strany so zókonom č. 85/2Oo5 Z'z. o politických

stranóch a politických hnutiach.

Štatutórny orgón je zodpovedný za hospodórenie potitickej strany v zmysle zakono č' 85/2OO5
o politických stronóch a politických hnutiach. Nošou zodpovednosťou je preveriť súlad
hospodórenio politickej strany so zákonom o politických stranóch o na zóklade výsledkov
preverenia vydať somostatnú spróvu z tohto preverenia.

lng. Henrieta Godóny Voššovd, CA
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Uskutočnili sme preverenie súladu hospodórenia so zókonom č' 85 / 2005 Z. z. o politickýCh stronóch a
politických hnutioch / dblej aj zókon/ politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie k j1.decembru 2019

Zo d poved

n

osť šťatutó rne ho

o
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n

u

štatutórny orgón je zodpovedný zo hospodorenie politickej strony

v zmysĺe požiodaviek zókono

Zodpovednosť audĺtora

Nošou zodpovednosťou je vyjadriť zóver o výsledkoch preverenio a vydať spróvu o tomto preverenĺ.
Preverenie sme vykonoli v súĺades Medzinarodným štondordom pre zakazky no preverenie. V zmysle tohto
štondardu je našou povinnosťou dospieť k zóveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, no zóklade ktorých by
sme so domnievoli, že hospodarenie poĺitickej strony nie je v súĺadeso zókonom, okrem toho sme povinnĺ
dodržiovaťprĺsĺušnéetické požiadovky.

Preverenie súĺoduhospodórenio so zokonom predstovuje zókozku no limitovoné uisťenie. V rómci zókazky

audĺtor vykonóvo postupy, ktore zohŕňojúpredovšetkým zisťovanie int'ormóciĺ od monožmentu o iných
relevontných pracovnĺkov účtovnejjednotky, uplatňuje onalyticke postupy a vyhodnocuje zĺskanédôkozy,

Postupy vykonóvone v romci preverenio majú podstotne menšĺ rozsah než postupy vykonovane počas

auditu vykonóvoneho v súlode s Medzinórodnými oudĺtorskými štondardami, o preto poskytuje menšie
uistenie oko audit.

Zóver
Na zóklade nóšho preverenia sme nezistili žiadne skutočnosti, na zóklade ktorých by sme sa domnievali,
že hospodórenie politickej strany

k

37.decembru 2079 nie je

v

súlade so zókonom.

NÁD
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Výročná správa za rok 2019
1' Predkladateľ

Vzmysle 5 30 ods. 1zákona č.85/2005 Z' z o politických stranách a politických

hnutiach vzneníneskoršíchpredpĺsov, d'alej len zákon č.85/2oo5 Z.z.a listu z Úradu štátnej
komisie pre vol'by a kontrolu financovania politických strán zo dňa 24. L. 2020 predkladá
Kresťanskodemokratické hnutie Výročnúsprávu svojho hospodárenia za rok 2019.

2. Východiská hospodárenia

Kresťanskodemokratické hnuťe začalo k 1.1.2019 hospodáriť s majetkom v hodnote
233 997,- €, z toho dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol vo výške 15 58z,- €, finančný
majetok mal hodnotu 2L4 o87,- €, pohľadávky boli výške L826,- €, časovérozlíšenie bolo
výške 2 502,-€

a záväzky

dosĺahli hodnotu L529L7,-€'

3. Hospodárenie KDH

Majetok KDH mal k 31-. 12. 2019 hodnotu
- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
- finančný majetok

Lo77 369,-€
L4 L83,- €

z toho:

948 6L5,- €
61 158,- €

- pohľadávky
- časovérozlíšenie

Záväzky KDH dosiahli k 31' L2.20L9 hodnotu
- dodávatelské faktúry
- záväzky voči zamestnancom
- odvody do sociálnej poisťovne a zdrav. poisťovní
- daň zo závislej činnosti
- krátkodobé rezervy
- ostatné záväzky
- ostatné dlhodobé záväzky
- sociálny fond

53 413,-€
L09L779,- €
54z88,- €
2272,- €

z toho:

1531-- €
522,- €

8 L64,-€
25 694- €
999 000,- €
308,- €

Dodávatel'ské faktúry za služby týkajúce sa účtovnéhoobdobia roku 2019 vo výške

boli uhradené v priebehu mesiaca január 2020. Mzdy zamestnancov za mesiac
december, odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daň zo závislej činnosti
za mesiac december 201-9 boli odvedené v priebehu mesiaca január 2020.
54288,-

€

Ústredie KDH | Šafárjkovo námestie 4'

E1'1'

02, Bratĺslava llel.'. +421' 977 867 8B8 l \'/y/V/.kdh.5k

@KDHĺffiffi"
Krátkodobé zákonné rezervy roku 2019 tvoria: rezervy na audit účtovnejzávierky a
Výročnej správy KDH za rok 20].9 vo výške 3 086,- € a rezervy na nevyčerpané dovolenky za
rok 201-9 vrátane poistného vo výške 5 078,- €.
Príimy KDH dosiahliv roku 20]-9 celkovú výšku

1 548 904,- €

Hlavnú položku príjmov tvorĺli:

-

príspevok zo štátneho rozpočtu,
dary od fyzických osôb,
dary od iných organizácií
člensképríspevky,
bezodplatné plnenia
ostatné finančné výpomoci

284 564,- €
3L9 860,- €

z Lso,- €
45 135'- €
18 195,- €
879 000,- €

Štruktúrapríjmov a ĺch výška je uvedená v prílohe č. 7 E) a č' 22.
lné príjmy KDH v zmysle zákona č. 85/2005 Z' z.v roku 2019 nemalo.

Výdavky KDH dosĺahliv roku 2019

výšku

765394,-€.

Na zabezpečenie svojej činnosťvynaložĺloKDH nasledovné náklady:

-

_
-

politická práca ( Rady KDH, odborné semináre a iné politické akcie),
náklady na volebnú kampaň pre vol'by do Európskeho parlamentu V roku 20].9,

výdavky na správne záležitosti (nájomné, energie, adminĺstratívneslužby, telefónne
a poštové poplatky, cestovné),

osobné výdavky (mzdové náklady, odvody do poisťovní, príspevok na stravovanie
zamestnancov),
služby lT, tlačový servĺs,
nákup drobného hmotného majetku,
spotreba materiálu (kancelársky a propagačný materiál, pohonné hmoty, tlač),
iné výdavky (odpĺsy majetku, poistné, poplatky, audit, člensképoplatky),

osobitné náklady - náklady na stretnuťa s občanmi a sympatizantmi v rámcĺ realizácie
projektov Nový November, oslava Rodiny, celoslovenský deň KDH, celoslovenské
stretnutie kresťanskej demokratickej samosprávy, Deň rodiny, matiek, otcov, detí, Vel'ké
Vozokany a pod.
náklady na reprezentáciu (stravné a občerstvenie pri politických akciách, stretnutia
klubov KDH a pod.)

štruktúra výdavkov a ich hodnota je uvedená v prílohe č' 22.
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4. Doplňuiúce informácie
D) lnformácia o návrhu na vyrovnanle straty

Dosiahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2019 je strata vo výške
95 489,- €, ktorý bude zaúčtovanýna nevysporiadaný výsledok hospodárenĺa minulých
rokov. Vlastné imanie v nasledujúcom účtovnomobdobí bude vykryté z predpokladaného
kladného hospodárskeho výsledku dosĺahnutéhov roku 2020.
Návrh na schválenie účtovejzávĺerky za rok 20L9 bude predložený v mesiaci apríl
2020 na zasadnutí Predsedníctva KDH. (9 30 ods. 2 písm. d) zákona č.85|2o05 z. z.|.

l) Počet členov politickej strany

Kresťanskodemokratické hnuťe evidovalo

k

3L.L2.20L9 celkom 8048 rĺadne

platiacich členov, organĺzovaných v 697 Kresťanskodemokratických kluboch na Slovensku.
( s 30 ods. 2 písm. i) zákona č.85l2oo5z. z|.

člensképríspevky v roku 20L9 dosiahli výšku 45 135,- €' V danom roku KDH prijalo
členský príspevok, ktorého suma za účtovnéobdobie bola vyššia,ako je dvojnásobok
minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou určenou pre príslušné
účtovnéobdobie.
J) osobitná evidencia členských príspevkov podľa 5 22 ods.4, zákona o politických

rryššiaako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

stranách, ktoných suma

je

lng. Andrea Turčanová, Horárska ].9, 080 01 Prešov

Datum prijatia členskéhopríspevku: 15.3.20L9 Suma členskéhopríspevku: ]. 200,- eur
( 9 30

ods. 2 písm. j) zákona č.85l2oo5z. z.|.

osobitná evidencia príjmov z pôžičiekalebo úverov podľa 5 22 ods. 2 zákona o
politických stranách
F)

V roku 20L9 prijalo Kresťanskodemokratické hnutie na volebnú kampaň do
Európskeho parlamentu a na volebnú kampaň do Národnej rady Slovenskej republiky
finančnépôžičky:
(9 30 ods. 2 písm. f) zákona

č.85|2oo5 z.

z.|.

UStredie KDH lŠaÍárikovo námestae 4'B71'02, Brati5laVa lTel.. +421

g7f

867 8B8 IWWVý.kdh.Sk
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Výška pôžičky Dátum prijatia Dohodnutý termín splatenia

Názov, adresa,

pôžičky
€

Alojz Hlina,

Hummelova

2166/8, 8L1 03 Bratĺslava

].

30 000,-

01.03.2019

30 000,-

12.03.20L9

20 000,-

20.05.20L9

30.06.2020

700 000,-

06.r_1.2019

MUDr. lvan Uhliarik,

30 000,-

12.o3.20L9

Partizánska 2LL7 /5,909 01
Skalica

20 000,-

15.04.20L9

Juraj Králik, Ružová 8,

5 000,-

01.03.201_9

30.06.2020

5 000,-

r.8.03.201_9

30.06.2020

5 000,-

20.03.201_9

30.06.2020

20 000,-

27.03.2019

30.06.2020

Michal Dadík, Borovce 312,
92209 Borovce

2 000,-

08.04.20r_9

30.06.2020

KOVYTEC, s.r.o. Nám. 1.mája

2 000,-

23.04.2019

30.06.2020

10 000,-

06.0s.2019

30.06.2020

30.06.2020

900 31 Stupava
JUDr. Dušan Pekár,

Martinská 1604137, 821 05
Bratislava
Mgr. Martin Sepp,
Železničná 9L3 / tL, 9oo

3]-

Stupava

Marián Legerský, Bošáca

L4I,9L3 07 Bošáca

č. L4,92I01 Piešťany

Éo:qatlzqq
Mgr. Roman Vitko, PhD.,
Pa

rtizánska

7

LL/ 19, 058 0].

Poprad

Ústredie

K

DH | ŠaÍárikolronámest ie 4. B1,I 02, BratiSlava l Tel.. + 42 ]. 91'7 867 8BB l WWVý.kdh.Sk

OKDHsffio
Účtovná jednotka eviduje na účte479 pôžičkyprijaté v roku 2019, uvedené vyššie
v osobitnej evidenciĺ príjmov z pôžĺčiekvo výške 879.000,- eur a pôžičkyprijaté od p. Alojza
Hlinu v roku2oL7,20]-8 vo výške 90.000,_ eur, pÔžičkaprijatá od p. MUDr. lvana Uhliarika v

roku 2018 vo výške 20.000,-eur, pôžičkaprĺjatá od p. Miloša Saba v roku 20].8 vo výške
2.000,-eur a pôžĺčkaprijatá od p. lng. Daniela Danĺšav roku 2018 vo výške 8.000,-eur.
Pôžičkyvo výške 120.000 eur, prĺjatév roku 2ot7a roku 20]-8 budú splatené do 30.06.2020
na základe dodatkov ku zmluvám o pôžičkách.

Účtovná jednotka eviduje na účte544 Úroky vo výške 1'L 765,- eur

z

prijatých

pôžičiek'Úroky boli vypočítanéna základe úrokovej sadzby uvedenej v zmluvách
o pôžičkách. Bola pouŽitá obvyklá úroková sadzba na základe priemernej úrokovej sadzby
NBS za rok 2019.

Úroky z prĺjatých pôžičĺekz roku 20L8 od p. MUDr. lvana Uhliarika sú vo výške 600,eur a úroky z prijatých pôžičĺekv roku 2019 sú vo výške 1'L52,- eur. Úroky z prĺjatých pôžĺčiek
z roku 2017 od p. Alojza Hlinu sú vo výške 2000,- eur, z prĺjatých pôžĺčiekv roku 2018 sú vo
výške 1600,- eur a z prĺjatých pôžičiek v roku 2019 sú vo výške 50]-]-,-eur. Úroky z prijatých
pôžičiek v roku 20L8 od p. Miloša Saba sú vo výške 60,- eur, úroky z prijatých pôžičiek v roku
20]-8 od p. lng.Daniela Daniša, CSc. sú vo rnýške 24o,- eur. Úroky z prijatých pôžičiek v roku
2019 od p. Juraja Králika sú vo výške L25,-eur, úroky z prijatých pôžičiekv roku 20L9 od p.
JUDr. Dušana Pekára sú vo výške 1-1-8,-eur, úroky z prijatých pôžĺčiekv roku 2019 od p. Mgr.
Martina Seppa sú vo výške 118,-eur, úroky z prijatých pôžičiekv roku 2019 od. p. Mariána
Legerského sú vo výške 459,-eur, úroky z prijatej pôžičiekod p. Michala Dadíka sú vo výške
44,-eur, úroky z prĺjatých pôžičiekv roku 2019 od firmy Kovytec s.r'o' sú vo výške 42,-eur,
úroky z prijatých pôžičiekv roku 2019 od p. Mgr.Romana Vitka sú vo výške 196,_eur.
K) Prehľad záväzkov po lehote splatnosti

Kresťanskodemokratické hnutie neeviduje záväzky po lehote splatnosti v rozsahu
podl'a 5 22 ods.2zákona o politických stranách
(

9 30 ods.2 písm. k) zákona č.85l2oo5 z. z.|

5.Záveĺ
SúčasťouVýročnej správy KDH za rok 2019 je aj ročná účtovnázávierka overená
audítorom, ktorý bol určený Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov'
Prílohou Výročnej správy je aj potvrdenĺe daňového úradu , zdravotných poisťovní
a Sociálnej poisťovne, že KDH nemá k 3L.Lz.2ot9 nedoplatok na daniach a nedoplatok na

poĺstnom na zdravotné poistenie

a

nedoplatok

na poistnom na sociálne

poistenie

ÚStredieKDH|Šafár'kovonámestie 4.B1,l02, Brati5lavaITel.: +421 97f 867 8BBIWWVý.kdh.sk

@KDHäffiffio
a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie' ( 5 go ods. 2 písm. h) zákona č

85l2oo5z.z.l
Výročná správa obsahuje informácie o hospodárení celej strany

KDH realizovalo svoju hospodársku činnosťvsúlade s platnými právnymi predpismi.
Po skončeníúčtovnéhoobdobia, za ktoré sa vyhotovuje rnýročná správa, nenastali žiadne

udalosti osobĺtnéhovýznamu' ( 9 30 ods. 2 písm. c) zákona č.85|2oo5 z. z.|.

Alojz
predseda K

V Bratislave 30.3.2020

Prílohy:22

Ústredie KDH l Šafárikovo námeStie 4.871' 02, Bratislava |Íel.: +42L917 867 8BB l WWW.kdh.Sk

OKDHsffio
Príloha č.1

VYHlÁsEN!E
Týmto vyhlasujeme, Že predložená Výročná správa za rok 20L9

za

Kresťanskodemokratické hnuťe obsahuje všetky náležitosti podľa jednotliých ustanovení
zákona. Správu sme spracovali v súlade s účtovnouzávierkou KDH za rok 2019 a v súlade
s platnými právnymi predpismi.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasťVýročnej správy
svojho hospodárenia za rok 20L9_ zákon č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov

Alo
predseda

V Bratislave 30.3.2020

ÚStredie KDH l šafárikovo námeStie 4. Bt7 02. BratiS|ava

I

Tel': +421

9I7 867 8BB l Www.kdh.sk

OKDH'Hffi"
Príloha č.2

VYHlÁsENlE
Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokraťckéhnutie ako politická strana nevykonávala

vo vlastnom mene žiadnu podnikateľskúčĺnnosťa neuzatvorĺla ani zmluvu

o ťchom

spoločenstve.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasťVýročnej správy
svojho hospodárenia za rok 2oL9 - 5 20 ods. 2 zákona č. 85/2005 Z'z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

AI

predseda

V Braťslave 30.3.2020

Ustredie KDH l ŠaĺárikovonámeStie 4. BI1 02, Bratislava ITel.. +421' 917 867 8BB l WWW.kdh.Sk

OKDH'ffiffi?"
Príloha č. 3

VYHLASENIE
Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokraťckéhnutie ako politická strana v roku 2019
nezaložila obchodnú spoločnosťa ani sa nestala jediným spoločníkom tejto spoločnosti za
účelompodnikania.

Kresťanskodemokratické hnutie v roku 20L5 založilo a

je jediným

spoločníkom

obchodnej spoločnosti KDH servis s.r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 77/4,81'1' 02

Bratislava, lČo: so LL3o97, zapísanej dňa 22'L'2O]-6 do obchodného regĺstra okresného
súdu Bratislava l., odd.: Sro, vložka č' 108498/8

a

založenej za účelompodnikania.

Súčasťoupríloh výročnej správy za rok 2019

je kópia výpisu KDH servĺs s.r.o.,

z obchodného registra SR.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnuťe ako súčasťVýročnej správy
svojho hospodárenia za rok 20L9_ 5 20 ods.3 zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpĺsov

pred

V Bratislave 3O.3.2O2O

UStredie KDH | Šafárikovo námestie

4

BI1, 02' BratiSlava

Irel.' +42I 917 B6f 8BB

I

WWVý.kdh'Sk

@KDH'ffiffi*
Príloha č.4

VYHlÁsENlE
Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie nemalo v roku 2019 príjmy
prostred

n

íctvom uvedenej obchod nej spoločnosti.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasťVýročnej
správy svojho hospodárenia za rok 2oL9 _ 5 20 ods. 4 zákona č' 85/2005 Z.z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpĺsov.

predseda

V Bratislave 30.3.2020

Ústredie KDH | Šafárikovo námestie 4' 8II 02. Bratislava

I

Te|'. +421

9I7 867 8BB

I

Wwvý.kdh.sk

OKDH'ffiffi"
Príloha č. 5

VYHLASENIE
Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokraťckéhnutie ako politická strana a obchodná

spoločnosťKDH servis s.r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 77/4,8.LL 02 Bratislava, lČo:
50

]-].3

097, ktorej KDH je zakladateľom a jediným spoločníkom,v kalendárnom roku 20]-9

nebola a nie je uchádzačom, alebo záujemcom (pri získavaní zákaziek) o účasťna verejnom
obstarávaní podl'a zákona č' 343/2oL5 z' z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokraťcké hnutie ako súčasťVýročnej správy
svojho hospodárenia za rok 20L9 - 5 20 ods.5 zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

p

V Bratislave 30.3.2020

Ústredie KDH l Šafárikorro námestie 4. BI1' 02. Bratislava l Tel.: +421 91'7 867 88B l WWvý'kdh.sk

OKDH'ffiffi"
Príloha č. 6

VYHlÁsEN!E
Týmto vyhlasujeme, Že Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2019 použilo prostriedky

zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č' 85l2oo5 z. z.

o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasťVýročnej správy
svojho hospodárenia za rok 2oI9

- 5 29 zákona č. 85l20o5 7.z.

o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda

V Braťslave 3o.3.2o2o

uStredie KDH |ŠaÍárikovonámestie

4'B1I02, Bratislava

ITel': +421 977 867 8B8 |Www.kdh.sk

@KDHšffiffi?*
Príloha č. 7
E) Prehľad o príimoch KDH
V členenípodl'a 5 22 ods. 1 zákona o politických stranách

Príjmami KDH v roku 2019 boli:

a)

prĺmy z členských príspevkov

b)

prÚmy z darov a iných bezodplatných plnení

c)

prljmy z dedičstva

0,- €

d)

prljmy z predaja alebo prenájmu hnutel'ného majetku

0,- €

e)

prĺmy z úrokov z vkladov na bežných účtochv bankách

0,- €

f)

podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností

0,- €

g) výnosy z cenných papierov verejne

45 L35,- €
340 205,- €

obchodovatel'ných

na verejnom trhu

h)

0,- €

prljmy z pôžĺčieka úverov

879 000,- €

ĺ) príspevok zo štátneho rozpočtu - na činnosťhnutia
j)

284 564,- €

iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností
pod l'a osobitných pred pisov

0,-€

Spolu pr'jmy a uýnosy:

1548 904,- €

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnutĺe ako súčasťVýročnej správy
Z. z o politických

svojho hospodárenĺa za rok 2oL9 - 5 30 ods.2 písm. e) zákona č.
stranách

a politických

hnutĺach v znení neskorších predpisov.

AI

predseda

V Bratislave 30.3.2020

UStredie KDH | ŠaÍárikovo námestie 4. BI1' 02, Bratislava Ird.' +421' 91'7 867 8BB I WWV/.kdh.Sk
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UCTOVNA ZAVIERKA

1

Uč NUJ
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neziskovej účtovnejjed notky
v sústave podvojného Účtovnĺctva

zostavenák

-l

019

3 1.12.2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pĺšuzl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypíRajri paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou
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úvaha

NUJl-01

lČo 0

0

/ slD

5

Bezpŕostredne
predchádzajúce

stÍana aKív

č.r

BeŽné účtovnéobdobie

účtovné

obdobie
BÍutto
a

A.

Neobežný majetok spolu

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

b

r. 002 + r. 009 + r.

02í

001

Í. 003 aŽ 008

012

+

004
+

+ 01

9)-(078+079+091

285,60

285,m

285,m

15 582,25

r2 683,25

1382,25

4 904,48

4 90,1,18

7

n8,77

8177,n

1

500,00

2 500,00

5 000,00

5 000,00

3 500,m

-2 500,m

006
oo7

PosMnuté preddavky na dlhodobý nehmotný maietok

008

(051 _ 095

D|hodobý hmotný majetok r. 0ío aŽ r. 020

009

75n1,71

Pozemky (031)

010

4 904,48

Umelecké diela a zbierky (032)

01

Stavby 021 - (081

_

092 AÚ)

samostatné hnuteľnéveci a súbory hnuteľných Vecí

62 518,46

x
x

1

012

15 912,03

013

13

o14

40 687,m

40 687,m

3 500,00

6S,20

I 133,26
1

3 698.20

092

Dopravné prostriedky 023 - (o83 + o92 AÚ)
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (o85

Základné stádo a tažnézvieratá 026

_

Drobný dlhodobý hmotný majetok o28

(0s6
_

+

+

g92

015

19;

0'ĺ6

o92 AÚ)

017

(o88 + o92 AÚ)

ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (o89

+

0t8

092 AU)

019

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (o42 - o94)

Po@tný
3.

285,m

14 í83'25

005

091 AÚ)

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (o41 - 093)

+

4

66 304,06

003

(073 + o91 AÚ)

ostatný dlhodobý nehmotný maietok (0'l8

o22-

NettÔ

3

091

01 3 _

ocenitel'né práVa 014 - (074

2.

Netto

2

80 487,31

002

Nehmotné $isledky z ývojovej a obdobnej činnosti
softvér

KoÍekcía

,|

majetok (o52

_

o95 AU)

o20

Dlhodobý finančný majetok Í. o22 až r' o28

021

5 000,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
ovládaneĺ osobe (061_096 AÚ)

o22

5 000,00

Podielové cenné papiere a

023

v obchodných spoločnostiach s

Dlhové cenne papiere dÉanédo splatnosti (065

_

o24

096 AÚ)

Pôžičkypodnikom v skupine a ostatné pôžičky (066

+ 067) _ 096

AÚ

025

ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

obstaranie dlhodobeho finančneho majetku (o43 - 096 AÚ)

027

Pos$finuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (o53 - 096 AÚ)

02a

3 500,00

Strana
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Súvaha (Uč NUJ

reoffi/SlD[rĺ-T_]

01)

1 -

Bezprostredne
predchádzajúce
strana aktĺv

účtovné

BeŽné účtovnéobdobie

č.r.

obdobie
a

b

05í

B.

obeŽný majetok spolu

'l

zásoby r.03'l až r.036

030

Materiál (112+119) _ 'l91

03'ĺ

r. 030 + ŕ. 037 +

r.042

+ r.

029

Nedokoncená lĺýroba a polotovary vlaslnej \rýÍoby (121+122) I s3)
Výrobky (123

_

92

034

Tovar

035

(1

32+1 39) -

1

Netto

Netto

2

3

4

I 009 773,45

1

009

73,45

2r5 912,65

032

zvielatä (124 - 195)
96
na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

Dlhodobé pohľadávky r' 038 až r.04ĺ

ostatné pohľadáVky (315 AÚ

_

_

391 AÚ

038
039

391 AÚ)

040

PohladáVky voči účastníkomzdružení(358 AÚ - 39í AÚ)
lne pohladáVky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ

036
037

Pohľadávky z obchodneho styku (311 AÚ až 314 AÚ)

3.

+

KoÍekcia

1

033

194)

Pos$nute prevádzkové preddavky
2.

(1

BÍutto

+

378 AÚ)

_

(391 AÚ)

o41

Krátkodobé pohladávky r.043 aŽ ľ.050

o42

6t 158,65

61 158,65

1825,97

PohľadáVky 2 obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ)

043

60 914,65

60 914,65

566,97

044

244'ú

ostatné pohl'adávlry (315 AÚ

_

_

391 AÚ)

391 AÚ)

2M'ú

045

x

DaňoVé pohľadávky (34í ď 345)

046

x

Pohľadávky z dôVodu Íinančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samospráW (346 + 348)

047

x

Pohl'adávky voči účastníkomzdruženĺ(35s AÚ

048

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poĺsťovňami

1244,ú

(336)

spojovaci účetpri zdruŽení (396

_

391 AÚ)

049

391 AÚ)

050

0,00

FinančnéúčtyÍ.052 až r.056

05í

948 614,80

Pokladnica (211 + 2131

o52

182,23

x

€2,57

x

lné pohľadáVky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ
4.

_

Bankové Účý e21 AU

+

378 AÚ)

_

391 AÚ

053

+ 261)

Bankové účtys dobou Viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

054

Krátkodobý finančný majetok (25'ĺ + 253 + 255 + 256 + 257) - 291

055

obstaranie krátkodobého finančného maietku (259

056

850

0,00

0,00

15,00

s48614,80

214 mô,68

98 182,23

89 630,71

850

€2'57

124 446,97

x

AÚ

c.

časovérozlĺšenie spolu

1

- 291

AÚ)

057

53 412,67

53 412,67

2fiI,62

Náklady budúcich obdobĺ (381)

058

53 412,67

53 412,67

2 501,62

Príjmy budúcich období (385)

059
0r/ 369,37

233 9S6,52

r. o58 až r. o59

Majetok spolu r. 00í + r.029 + r. 057

060

1 143673,43

66 304,06

1
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č.r

BeŽné účtovnéobdobie

a

b

5

4

6

/ SID

BezpÍost]edne
predchádzajúce účtovné
obdobie

A.

Vlastné zdÍoje krytia majetku spolu
Í. 062 + r. 068 + Í.072 + í.073

I

lmanie a peňaŽné fondy r.063 aŽ ľ.067

062

Základné imanie (4í1)

063

PeňaŽne fondy tvorené podla osobitného predpisu (412)

0&

2.

3.

Fond reprodukcie (413)

065

oceňovacĺe Íozdiely z precenenia majetku a záVäzkov (414)

066

oceňovacie Íozdiely z precenenia kapitálo\^ých účastín(415)

067

Fondy tvoŕené zo zisku Í. 069 až r. 071

068

RezeNný fond (421)

069

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

ostatné fondy (427)

071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenĺa minulých rokov

072

(+;-

4.

06í

428)

výsledok hospodárenia za účtovnéobdobie
+ r.072 + r.074 +

r.060

_

r.ĺ01)

(Í.062 + r.068

073

B.

cudzie zdŕoje spolu ľ. 075

1

RezéÍvyr.076 až Í. 078

075

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

+ ŕ.079 + r. 087 + ?' o97

ostatne rezervy (459 AÚ)
Krátkodobe rezervy (323
2.

81 079,57

81 079,57

959n,72

-95 489,1

-14 849,15

1

1@1n8,91

152 9í6,95

I 164,04

51m,74

077
+

45ĺ AÚ

+

459 AÚ)

078

I 164,01

51m,74

Dlhodobé Éväzkyr.080 až r. 086

079

999 308,02

1mn2,74

závuky zo sociálneho fondu

080

308,02

n2,74

(472)

Vydané dlhopisy (473)

081

záväzky znéúmu(474

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodáVky (476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

ostatné dlhodobé záväŽky (3B AÚ
3.

074

6
.í4 409,54

+

479 AÚ)

086

999 m0,00

120 m0,00

Kľátkodobé áväzky r.088 až r.096

087

84 306,85

27 4%,47

Závžazky zobchodného styku (32'l až326) okrem 323

088

závuky voči zamestnancom

u247,97

6 265,65

089

2272,ú

4 18295

zúäovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

090

1 530,86

2 618,14

Daňové záväzky (341 až345)

091

5n,m

575,13

Záväaky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a

092

(331 +333)

+

4.

záui}Ž'ky zupísaných nesplatených cenných papĺerov a vkladov

093

závuky voči účastníkomzdruŽení

094

(368)

spojovací účetpň združenĺ(396)

095

ostatné závaiŽky (379

096

+

+ 474 AÚ + 479 AÚ)

373

Bankové výpomoci a póŽičky r. 098 až ľ. í00

097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

Bežnébankové úVery (231

099

+

232 + 461 AÚ)

Prijaté krátkodobé finančné uýpomoci (241 + 249)

c.

10í

Výdavky budúcich období (383)

'l02

Výnosy budúcich období (384)

I

3 852,60

100

časovérozlĺšenie spolu Í. 1o2 až J. 1o3

vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

25 693,73

103
r.

06í + Í, o74

+

Í.1o1

104

ĺ 077

369'37

233 996,52
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činnosť

číslo

Náklady

účtu

b

a

čĺslo
Íiadku

Hlavná
nezdaňovaná

c

1

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

5't

opravy a udžiavanie

1

8

zdaňovaná
2
'100

691,78

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

3

4
100 69'ĺ

'78

1

3 628,64

4799,72

4799,72

4 75í

o4

2 911,65

2 91'1,65

8 s38,53

60,96

60,96

767,39

'90

5',t2

Cestovné

05

5'ĺ 3

Náklady na reprezentáciu

06

30 173,20

30173,20

36 480,17

5't8

ostatné sluŽby

07

488 997,1 7

488 997,17

95 650,26

52'l

Mzdové náklady

08

60 747,93

60 747,93

68 742,58

524

Zäkonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

21 305,90

21 305,90

24 095,39

525

ostatné sociálne poistenie

010

527

Zákonné sociálne náklady

011

1632,28

1632,28

1872,87

528

ostatné sociálne náklady

o12

531

Daň z motorouých Vozidiel

013

532

Daň z nehnutel'ností

o'14

97,47

97,47

97,47

538

ostatné dane a poplatky

015

I 125,06

1 125,06

541,18

0'ĺ6
20,00

20,00

541

Zmluvné pokuty a penále

542

ostatné pokuty a penále

017

543

odpísanie pohl'adávky

018

544

Úroky

019

545

Kuzové straty

020

546

Dary

021

547

osobitné náklady

o22

548

Manká a škody

023

0,00

0,00

549

lné ostatné náklady

o24

15 506,09

15 506,09

55í

odpisy dlhodobého nehmotného majetku

025

399,00

399,00

594,00

000,00

I 000,00

2 500,00

0,00

0,00

71 500,00

765 393,60

765 393,60

374 684,65

'11

765,13

24160,26
0,00

11

765,13

24160,2ô

4 075,01

29 193,16

1ĺ5'1'ĺ
1

1 540,99

a dlhodobého hmotného maietku

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného maietku

026

553

Predané cenné papiere

o27

554

Predaný materiál

028

555

Náklady na krátkodobý Íinančnýmajetok

029

556

Tvorba fondov

030

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

558

Tvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek

032

56'l

Poskýnuté prĺspevky organizačným
zložkäm

033

562

Poskytnuté prĺspevky iným účtovným
jednotkám

034

563

Poskytnuté prĺspevky ryzickým osobám

035

565

Poskytnuté prĺspevky z podielu
zaplatenej dane

036

567

Poskýnuté prĺspevky z verejnej zbierky

037

Účtová trieda 5 spolu r. 01 aŽ Í. 37

038

1

0,00
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Úeruu.lz-oĺ

číslo

Výnosy

účtu
a

b

čĺslo

nezdaňovaná

c

1

ÍrŽby za Vlastné Výrobky

039

602

Tžby z predaja sluŽieb

040

604

Tržby za predaný tovar

041

6't1

Zmena stavu zásob nedokončenej

042

612

Zmena stavu zásob polotovarov

043

613

Zmena stavu zásob ýrobkov

044

6'14

Zmena slavu zásob zvierat

045

62'l

Aktivácia materiálu a tovaru

046

622

Aktivácia vnÚtroorganizačných sluŽieb

o47

623

Aktivácĺa dlhodobého nehmotného

048
049

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641

Zmluvné pokuty a penále

050

642

ostatné pokuý a penále

05'ĺ

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

644

Úroky

053

645

Kuzové zisky

0s

646

Prijaté dary

055

647

osobitné ýnosy

056

648

Zákonné poplatky

057

649

lné ostatné Výnosy

058

65í

TrŽby z preda1a dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného maietku

059

652

Výnosy z dlhodobého Íinančnéhomajetku

060

653

ržby z

061

podielov

654

T

predaja cenných papierov a

žby z predaja materiálu

Hlavná

riadku

601

/ stD

činnosť

0,00

zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

2

3

4

'ĺ8 195'48

18 195,48

0,00

0,00

3

600,00

679,7S

062

655

Výnosy z krátkodobého Íinančného
maietku

063

656

Výnosy z pouŽitia Íondu

064

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

658

Výnosy z nájmu majetku

066

661

Prijaté príspevky od organizačných
zloŽiek

067

662

Pr|jaté príspevky od iných organizácií

068

2 150,00

2 150,00

663

Prijaté príspevky od fozických osÔb

069

319 859,60

319 859,60

21 700,00

6M

Prijaté členské

070

45 135,00

45 135,00

49 291,3C

665

PrÍspevky z podielu zaplatenej dane

071

667

Prijaté prĺspevky z verejných zbierok

072

691

Dotácie

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až Í. 73

74-ĺ-38

hospodárenia pred zdanením r

59'l

Daň z prĺjmov

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75
- (Í-76 + r.77)) (+l-)

073

n45U,41

2Us64,41

074

669 904,49

669

075

-95 4m,11

-95 489,1

1

-14 849,15

-95 489,1

-95 489,1

1

_14

9M,49

2U5U,41
359 835,50

076
077

078

1
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OKDH'ffiffi?"
Príloha č.8

Poznámky k účtovnejzávierke zostavenej k 31.12.2019

!. Všeobecnéúdaje
1.

Názov strany a jej skratka: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Sídlo: Šafárikovo námestie 77 /4,8L'J' 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská
republika
tČo: oossoa+o

Dátum regĺstrácie: 23.02'L99o
Čísloregĺstrácie : NWS/2-382/ 1g9o

2.

3.
4.
5.
6.
7.

L.
2.
3.

štatutárny

orgán: Alojz

Hlina

Bratislava
Politická činnosť

- predseda KDH,
- Staré Mesto

Humm elova 2L66/8, 81].

o1-

bol 2,6 osôb a k
3L.L2.2019 bol 2,0 osÔb'
Právny dôvod na zostavenie účtovnejzávierky: riadna
Dátum schválenia účtovnejzávierky za rok 2018: účtovnázávierka bola schválená na
zasadnutí predsedníctva KDH dňa 15. apríla 2019.
Kresťanskodemokraťckéhnutie založilo a je jediným spoločníkom obchodnej
spoločnosti KDH servis s.r.o., šafárikovo námestle 77/4, 8LL 02 Bratislava- Staré
Mesto (5 zo ods. 4 zákona č. 85/2005 Z.z. o poliťckých stranách a poliťckých
hnutiach v zneníneskoršíchpredpĺsov). KDH servis s.r.o. bola zapísaná dňa22.L.2oL6
do obchodného registra okresného súdu Bratislava l.
Priemerný prepočítanýpočet zamestnancov k3L.Lz.zoI8

Il.

Účtovnézásady a metódy
Účtovná závĺerka bola zostavená za predpokladu nepretržĺtéhopokračovania vo
svojej činnosti.

V priebehu účtovnéhoobdobia roka 2019 neboli vykonané zmeny účtovnýchmetód
ani účtovnýchzásad. Účtovné metódy a všeobecná zásady boli účtovnoujednotkou
konzistentne a plikova né.
Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení:
o účtovnájednotka oceňuje nakupovaný dlhodobý hmotný a nehmotný
majetok obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania a nákladmi súvĺsiacĺmi
s obstaraním, napr. preprava, ĺnštalácĺa,montáž a pod. Súčasťouobstarávacej
ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré
vzniklido momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania,
Ustredie KDH l ŠaÍárikovo nämestie 4.

B1'1'

02, BratlslaVa

11F.|'.

+421 91'7 867 8BB l WWVý.kdh.sk
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nakupované zásoby sa oceňovali obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania
a nákladmi spojenými s ich obstaraním, napr. preprava, provízie, poistné, clo
a pod. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťouobstarávacej ceny.

účtovná jednotka oceňuje pohl'adávky pri ich vzniku menovĺtýmĺhodnotami.
Toto ocenenie sa znĺžujeo pochybné a nevymožitel'né pohl'adávky formou
opravných položiek.

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacĺchs obstaraním (poplatky,
provízie za sprostredkovanie a pod'). Súčasťouobstarávacej ceny nie sú úroky
z úverov, kurzové rozdĺely a náklady spojené s držbou podielu'
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka sa dlhodobý finančný
majetok oceňuje takto:

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených
účtovnýchjednotkách: obstarávacou cenou upravenou o prípadnézníženĺe
ich hodnoty oproť ich oceneniu v účtovníctve.
účtovnájednotka oceňuje krátkodobý finančný majetok ĺch menovltými
hodnotami.
účtovnájednotka oceňuje časovérozlíšenie na strane aktív menovitými
hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodrŽanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobím.
účtovná jednotka oceňuje záväzky ich menovitými hodnotami pri ich vzniku.
Ak sa pri inventarizácií zistí, Že suma záväzkov je iná, ako ich výška
v účtovníctve,uvedú sa záväzky v účtovníctvea v účtovnejzávierke V tomto
ocenení.

účtovnájednotka oceňuje rezervy menovitými hodnotami, resp. sa oceňujú
v predpokladanej výške záväzku'
o účtovnájednotka oceňuje prijaté úvery menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovnájednotka prĺjatépôžičkyoceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovnájednotka oceňuje časovérozlíšenie na strane pasív menovitými
hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanĺezásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobím.
Spôsob zostavenia účtovnéhoodpisového plánu
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje v súlade s 523 MF sR č' MF/24342/2007-74,
ktorým sa stanovujú podrobnosť o postupoch účtovaniaa účtovejosnovy pre
účtovnéjednotky, ktoré nie sú založenéalebo zriadené na účelpodnikania, a to
mesačnou odpisovou sadzbou z obstaráVacej ceny, počnúcmesiacom zaradenia do
používania,v závislosti od stanovenej doby žĺVotnosti a času, počas ktorého je
majetok použitel'ný pre súčasnúčĺnnosť.Pozemky sa neodpisujú.
odpisová skupĺna 1" - mesačný odpis vo výške L/48 obstarávacej ceny
odpisová skupina 2 - mesačný odpĺs vo výške I/72 obstarávacej ceny
odpisová skupina 6 - mesačný odpis vo výške Ll48o obstarávacej ceny

ÚStredie KDH l Šafárikovo nämestie 4'

B1,1,

02, Bratlslava l Tel.: +42L 977 867 8BB l WWVý.kdh.Sk
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6'
7.

ilt.

Poistenie majetku
Účtovná jednotka má majetok - dopravné prostriedky v hodnote 40 687,- € poĺstené
formou zmluvného poistenia a formou havarijného poistenia.
Ročnépoistné predstavuje sumu 1178,98,- eur. lný majetok účtovná jednotka nemá
poistený.
opis údajov na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka eviduje na podsúvahorných účtochdrobný hmotný investičný
majetok v hodnote do 1700,- eur.
opis údajov, ktoré vysvetľujú údaje v účtovnejzávierke
Účtovná jednotka eviduje na účte544 Úroky vo výške L! 765,13,- eur z prijatých
pôžičiek.Úroky sú vyčíslenépodl'a výšky úrokovej sadzby uvedenej v zmluvách
o pôžičkách.

lnformácie, ktoré doplňujú a vysvetľujú údaje v súvahe a vo v'ýkaze
ziskov a strát

U5tredie KDH | Šafárikovo námestie 4. B1,1 02' Bratislava Irel.. +42t g1,7 867 8B8
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Vzoĺová tabuľka k čl. l ods. 4 o poč{e zamesharrcov a dobrovo]nĺkov

BeŽné čtovĺÉobdobie

Bezprcstedne
predchádzaj
obdobie

Priemern prepočítan početzamestnancov

2,0

2,6

z toho počet ved cich zamestnancov

1

1

Počet dobrovol'níkov vyslan

ch

čtovnou jednotkou

Počet dobrovol'níkov, ktorí vykonávali dobrovol'nícku

činnost'pre čtovn iednotku počas čtovnéhoobdobia

ce

čtovĺÉ

Vzoĺová tabulka

k č!. lll

ods. 1 o stave a pohybe dlhodobéľtonehmotného majetku a dlhodobého hmotrÉho majetku

TabuÍka č. 1

NehmotrÉ YFsledky

zv

rojovej

Sofrvér

a obdobrničinnosti

ocenitelné pľáva

Obstaranie

Poslqfinuté

ostďn dlhodob

dlhodobého

preddav$ na

nehmotn majetok

nehmotrÉho
maietku

Pnotné ocenenie - stav na
začiatku beŽného

dlhodob nehmotn

Spolu

maietok
285,60

285,60

t]čtovnéhoobdobia

prírastky
Úbytky

presuny
Stav na konci beŽného

285,60

285,60

285,60

285,60

285,60

285,60

čtovnéhoobdobia

OpÉvky - stav na
začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia
prírastky
ť'bytky

Stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia
OpnavrÉ poloŽky - stav na
začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia
prírastky
Ĺ'bytky

Stav na konci beŽného

čtovnéhoobdobia
Zostatlĺová hodnota
Stav na začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia
Stav na konci beŽného
Účtovného obdobia

Tabulka č. 2

SamostatĺÉ
hnuteÍné

Urnelecké

Pozemky

diela

Stavby

a zbierky

Prvotné ocenenie -

veci

as

bory

Dopnavné

pĺostfiedky

hnuteľnfuh

vecĺ

Pestovateľské
celky tľval ch
ponastov

äldadné
s{ádo

aťďné
zvieľďá

Drobn
a ostatn

dlhodob
hmotn

majetok

obstaľanie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poslqfinuté
preddavky
na dlhodob

Splu

hmotn

majetok

4904,48

't5912,03

13698,20

40687

75201,71

4904,48

15912,03

13698,20

40687

75201,71

stav na začiatku
beŽného Účtovného

obdobia
prírastky
ubytky

presuny
Stav na konci
beŽného Účtovného

obdobia

opľávky

-

stav na

7734,26

13698,20

40687,00

62119,46

začiatku beŽného
t]čtovnéhoobdobia
399

prĺrastky

399

ť'bytky

Stav na konci

8133,26

13698,20

40687,00

62518,46

4904,48

8177,77

0

0

13082,25

4904,48

7778,77

0

0

12683,25

beŽného učtovného

obdobia
opnavrÉ poloŽky

-

stav na začiatku

beŽného čtovného
obdobia
prírastky
ubytky

Stav na konci
beŽného t]čtovného

obdobia

Zostďková hodnota
Stav na začiatku

beŽného čtovného
obdobia
Stav na konci

beŽného čtovného
obdobia

Vzoĺovátabuľkakčl'lllods.4a5 oštruktÚreaozrĺrenáchjedrrctlivchpoloäekdlhodobéhofinančnéľnmaietku
Podielové cenné
Podielové cenné papiere

papiere a podiely

Dlhové cenrÉ

a pdiely v ovládanej

v obchodnej

papiere držanédo

obchďnej spolďnosti

splďnosti

splďnosti

s podstatn m vplyvom

P

Žičky podnikom
v skupine a

ostďné

p Žičky

Ostatn

Obstaranie

dlhodob

dlhodobého

finančn

Íinančného

majetok

majetku

Poslq1tnuté

preddavky na
dlhodob

Spolu

finančn
majetok

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
beŽného čtovného

5000

5000

5000

5000

beŽného tičtovného

2500

2500

obdobia
Prĺrastkv

1

obdobia
Prírastky
Ubytky

Presuny
Stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia
Opravné poloŽky
Stav na začiatku

000

1

000

Ubvtkv

Stav na konci bežného
t]lčtovného obdobia

3500

3500

2500

2500

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
beŽného t]lčtovného
obdobia
Stav na konci beŽného
1

čtovnéhoobdobia

500

1

500

Vzoĺová tabuľka k čl. lll ďs. 4 o štruktÚre dlhodobého finančnéhomaietku

Podiel
Názov

Podiel na základnom

splďrnsti

(v%)

Vzoĺová tabu]ka

100

k

beŽnéľto

bezprostredne

ÚčtovĺÉho

pledchádzaj ceho

hlasovaclch právac{t

imanĺ(v %)

KDH servis s,r,o.

Hďnota vlastného imania ku koncu

čtovnej jednotky na

1699

bezprostĺedne

beŽnéľp tičtovného

prďchádzaj ceho

obdobia

čtovnéhooMobia

obdobia
't369

100

Účtovná hodnota ku koncu

1

čtovnéhoobdobia

369

1699

čl. lll ods. 6 o poloŽkách krátkodobéľto finančnéhomajetku

Tabuka č. 1
Stav na začiďku beŽného čbvného

Krátkodob finančn majetok

Majetkové cenné papiere

oMobla
na

obchodovanie

Dlhové cenné papiere

na

obchodovanie

Dlhové cenné papiere
splatnostbu

do

so

jedného roka

drŽané do splatnosti

ostatné realizovatel'né cenné
papiere

obstarávanie krátkodobého
finančnéhomajetku

KÉtkodobfinančn maietok spolu

Prĺrrctky

Úuytry

Stav na konci beŽného Účtovného

oMobia

Tabulka č. 2

Kĺŕ'todob f

na

Zv šoilďaÍženlehoďt{
maJgbk

Vpľyv oomb na

v

dodok hoepodá'onla

be Élto čbľĺtélto

obdobla

(*í')

Vpľyv

ooĺlĺbna agh

imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie
ostatné realizovatel'né cenné papiere

KÉtkodobfinančn maietok splu

Vzoĺová tabuľlo k čl. lll ods. 7 o vtĺojiopnavn ch poloŽiek k ásobám
Druh zfuob

Materiál
Nedokončená v'roba
a polotovary vlastnej
v' roby

V

robky

Zuieratá
Tovar

Poskytnut preddavok
na zásobv

äsobyspolu

Stav na začiďku bežného

Tvorba opravnej poloŽky

ZnEenie opravnei

ZÚčtovanie opľavnei

Stav na korrci beŽného

Účtovného oMobia

ízv šenie)

mloŽkv

poloŽkv

čtovrÉhoobdobia

Vzomvá tabulla k čl. lll ods.

Druh pohladávok

9

o

vvoji opnavn ch poloŽiek k phľďávkam

Stav na začiďku beŽného

Tvorba oplavnej poloŽky

ZnĺŽenie opnavnej

Ztičtovanie opnavnej

Stav na korrci bežného

čtovnéhoobdobia

(zv šenie)

položkY

poloŽkv

čtovrÉhoobdobia

Pohl'adávky
z obchodného stvku
ostatné pohl'adávky
Pohl'adávky voči
častnĺkomzdruŽeni
lné pohl'adávky

Pohľadávky spolu

Vzoĺová tabuľka k čl. l|l ods.

í0 o pohľadávkach do lehoty

splatnosti a

p

lehote splďnosĺi

Stav na konci

bďného tjčtovrÉhooMobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostĺedne pĺedchádzaiticeho ričtovného
obdobia

61'ĺ58,65

1825,97

61158,65

1825,97

Pohl'adávky po lehote sp|atnosti
PohÍadávky spolu

Vzorcvá tabuÍka k čl' lll ods. ĺ2 o zmenách vlastn ch zdojov

ffiia

neobeŽrÉho maiďku a obeŽrÉho majetku

Stav na začiatku beŽného

Prlrast$

Ubytky

čtovrÉhoobdobia

(+)

G)

Prcsuny
- (+. -)

Stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia

lmanie a foĺtdy
Základné imanie
z toho:

nadačnéimanie v nadáciĺ
vklady zakladatelbv

prioritn majetok
Fondy tvorené podl'a
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Ocenovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkou

Oce ovacie rozdiely
z precenenia kapitálov ch
častín
Fondy zo zishr
Rezervny fond
Fondy tvorené zo zisku

ostatné fondy

Nevysporiadan v sledok

95928,72

0

0

-14849,15

81079,57

-95489,11

0

'ĺ4849,15

-95489,11

-9 ĺ89'í1

0

0

-14409,54

hospodárenia minul'ch rokov

V sledok hospodárenia za

I 4849, 1 5

t]čtovnéobdobie

Splu

81079,57

Vzoĺová tabullo

k

čl. lll ods. 13 o rozdelenĺ Účtovného zbku alebo

vyspiladanĺ čtovnej straty

Názov ploŽky

Bezplostredne predchádzai ce tičtovnéoMobie

Účtovn zisk
Rozdelenie čtovnéhozisku
Prĺdel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podl'a osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatn ch fondov
Uhrada straty minul ch období
Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov
lné
-14849,1 5

Účtovná stnata

Vysporidanie

čtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatn ch fondov
Z nerozdeleného zisku minul1ch rokov
Prevod do nevysporiadaného vjlsledku hospodárenia minul ch rokov
lné

-14849,15

Vzoĺová tabuľta k čl. lll ods. 14 pĺsm. a) o tvoĺbe a pouŽitĺ rezeĺv
Druh ĺezervy

Jednotlivé d ruhy krátkodob1ch

Stav na začiatku beŽného
čtovrÉhoobdobia

Tvorba

rczeľ

PouŽitie

ĺezeľ

Zrušenie alebo

znĺženierezerv

Stav na konci beŽného

5129,74

8164,04

5129,74

čtovrÉhooMobia
8164,04

5129,74

8'164,04

5129,74

8164,04

zákonn,ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob;ch

zákonn ch rezerv

äkonnéĺezerw spolu
Jednotlivé d ruhy krátkodob ch

ostatn'ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch

ostatn'ch rezerv
ostatné rczerwspolu
Rezervy spolu

Vzoová tabuľka

k

čl. lll ods' 14 pĺsm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci

Druh

áväzkov

bezprostĺedne pledchfu zajriceľn

beŽného čtovĺÉľp
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

ÚčtovrÉhooMobia
I14

Zäuäzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
27380,47

splatnosti do iedného roka

l(átkďobé záväzky

splu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do

piatich rokov vrátane

84306,85

n494,47

999308,02

120292,74

999308,02

120292,74

1083614,87

147797,21

Zävázky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov

Dlhodobé áväzky splu

KÉtkodobéa dlhodobé záväz$

Vzoĺová tabuľka

k

splu

čl. lll ods' 't4 pĺsm. e) o v voji sociäneho fundu

Sociálny Íond

BeŽné učtoméobdobie

Bezpĺostĺedneprcdchádzajtice r]lčtovrÉ

oMobie

Stav k prvému diĺu tičtovného obdobia

n2,74

253,71

Tvorba na ťarchu nákladov

209,32

265,83

Čerpanie

194,04

226,80

Stav k pslednému djĺu tičtovnéhooMobia

308,02

292,74

Tvorba zo zisku

Vzoĺová tabu]ka k čl. lll ods. 14 pĺsm. f) o bankov ch t]lrĺeroch, p Žičkách a návnatn ch finarŕn ch v pmociach
Druh cudzieho

zdoia
Krátkodob

illena

V šlĺaĺoku v %

Splatnoď

Forma zabezpečenia

Suma istiny na korrci beŽného
č'tovĺÉhooMobia

Suma istiny na korrci bezpmstredľc

predchádzaj ceho tjčtovného

oMobia

'

bankov uver
PoŽička

EUR

3o/op.a

30.06.2020

Žiadna

999000

'ĺ20000

999000

120000

Návratná financná

v'pomoc
Dlhodob 'bankovl
ver

Splu

Vzoĺová tabuľlo k čl. lll ods. 15 o v znamn ch poloŽkách v ĺnsov br.d cich oMobĺ
PoloŽky vl nosov bud cich obdobĺ

zd

vodu

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančnéhodaru

dotácie zo štátneho rozpočtu a|ebo
z prostriedkov Europskej nie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyšŠiehoÚzemného celku

zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

nepuŽitého spnzorského
d

lhodobého maietfu obstanarÉho

zo sponzoÍského

Slav na koĺrci bezprostĺedne

prcdchádz4Úceho čtovrÉhoobdobia

Prĺľretky

Úoytry

Stav na konci beŽného rjčtovného
obdobia

Vzoĺová tabuľka k čl' lll ods. 16 o maie'tfu pĺenajďom furmou finarŕrÉhoprcnájmu
Stav na korrci bezpĺostĺedne

pĺedchádzaj ceho čtovrÉho

7ÁvämR

lstina

Finančn náklad

oMobia

Stav na konci beŽného ričtovného
obdobia

Celková suma dohodnut ch platieb
do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov

vrátane
viac ako päťrokov

Vzoĺová tabuÍka

k

čl. lV ods. 6

Ú

el

o

čele a v

šla pouŽitia

podielu zaplďeneidane

pužitia podielu zaplatenej dane

Zostďok podblu zaplďenej dane beŽného ÚčtovrÉhooMobia

Použitá suma z bezpmstĺedne

orcdchádzaitjceho čtovnéhooMobia

PouŽitá suma beŽného t]lčtovrÉho

oMobia

Vzopvá tabuÍlĺak čl. lV ods. 8 o náldďoch vynaloŽen ch

v sÚvis|osti s

auditom č.tovnejzávierky

Jednotlivé druhy nákladov za

overenie čtovnejzávierky

Suma
2800

uistbvacie audítorské sluŽby okrem overenia čtovnej zävierky
daľiovéporadenstvo
ostatné neaud ítorské sluŽby

Splu

2800

OKDH'ffiffi?"
Príloha č.9

B) lnformácia o finančnej situácii KDH v rokoch 2oL7

,2oL8,2oL9
V EUR

Ukazovatel'

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Majetok celkom

226786,-

233 997,-

L077 369,-

Záväzky celkom

130 858,-

L529L7,-

LOgt779,-

Výnosy celkom:

373 507,-

359 836,-

669 905,-

Náklady celkom:

377 925,-

374 685,-

765 394,-

Hospodársky
výsledok:

-4 4L8,-

-L4849,-

-95 489,-

Tento prehľad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasťVýročnej správy
svojho hospodárenia za rok 20t9 - 5 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/2005 Z.z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predp

V Bratislave 30.3.2020

Ústredie KDH IsaÍárikovo námestie 4.B1,1'02, Brati5lava ITel.: +42L 9L7 867 8B8 |WWVý.kdh.sk

@KDHĺffiffi?o
Príloha č. 10

M) Prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do Európskeho
parlamentu v roku 2019
Náklady na volebnú kampaň pre vol'by do Európskeho parlamentu V roku 20].9 boli
vovýške 336897,62eur.
A. Prehľad nákladov na volebnú kampaň, v členení[5 4 zákona č. L8Ll201'4Z'z.

a)

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných
prieskumov verejnej mienky

b) náklady
c) náklady

2772,-

na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

77 484,59,-

na vysielanie poliťckej reklamy

0,-

d) náklady na úhradu volebných plagátov

e)

I29 460,20,-

cestovné výdavky členov polĺtickej strany a prehl'ad cestovných
náhrad zamestnancov politickej strany

f)

L854,6L,-

prehl'ad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagácĺu

jej činnosti, cielbv a programu

g)

prehl'ad nákladov obchodnej spoločnosti súvisĺacich
s

h)

LLLOL8,34,-

volebnou kampaňou

0,-

prehl'ad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnota

Suma

spolu

L3 087,-

335 676,73,-

B. Prehľad nákladov, ktoré politická strana vynaIožila na svoju propagáciu začínajúcom
180 dní predo dňom vyhlásenia volieb

a)

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných
prieskumov verejnej

b) náklady
c) náklady
d) náklady

mienky

O,-

reklamy
na vysielanie politickej reklamy
na úhradu volebných plagátov
na úhradu platenej inzercĺe alebo

Ústredie KDH | Šafárikovo námestie 4.

81,1,

02, Brati5lava l1el.. +421

o,o,o,-

gI7

867 8B8

|

Vý\ľVý.kdh.sk

OKDH'ffiffi"
e) cestovné výdavky členov politickej strany a prehl'ad cestovných a náhrad
zamestnancov politickej strany

f)

20,-

prehl'ad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu

jej činnosť,cielbv a

g)

programu

1 200,89,-

prehl'ad nákladov obchodnej spoločnosti súvisiacich
s

h)

volebnou

kampaňou

0,-

prehl'ad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnenía ich
Suma

Sumár

hodnota

spolu

nákladov:

0,-

1 220,89,-

336 897,62,-

Tento prehľad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasťVýročnej správy
za rok 2oL9 - 5 30 ods.2 písm. m) zákona č.85/2005 Z' z o politických stranách

a politických

hnutiach v znení neskorších predpĺsov

Alojz
predseda KDH

V Bratislave 3O.3.2O2O

Ustredie KDH | Šafárikovo námestie 4. B77 02. Brati5lava ITel.. +42t 9t7 867 BBB I www.kdh.sk

OKDH'ffiffi?"
Príloha č . 11

M) Prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady
Slovenskej repub!!ky v roku 2019
Náklady na volebnú kampaň pre vol'by do NR SR v roku 20]-9 boli vo výške
L3L39L,43,- eur.

A. Prehľad nákladov na volebnú kampaň, v členení[5 4 zákona č. L8Ll2oL4Z.z

b)

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných
prieskumov verejnej mienky

b) náklady
c) náklady

4090,-

na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

24573,45,-

na vysielanie politickej reklamy

0,-

d) náklady na úhradu volebných plagátov

e)

38 550,44,-

cestovné výdavky členov politickej strany a prehl'ad cestovných

r236,25,-

náhrad zamestnancov politickej strany

f)

prehlad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu
jej čĺnnosť,cieľov a

g)

55 060,05,-

prehl'ad nákladov obchodnej spoločnosti súvĺsĺacich
s

h)

programu

volebnou

kampaňou

0,-

prehl'ad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich

Suma

hodnota 2002,72,-

spolu

L255O2,9L,-

B. Prehľad nákladov, ktoré politická strana vynaložila na svoju propagáciu začínajúcom
180 dní predo dňom vyhlásenia volieb

a)

náklady na úhradu predvolebných prĺeskumov a volebných
prieskumov verejnej

b) náklady
c) náklady
d) náklady

mienky

reklamY
na vysielanie politickej reklamy
na úhradu volebných plagátov
na úhradu platenej inzercie alebo
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e) cestovné výdavky členov politickej strany a prehl'ad cestovných a náhrad
zamestna ncov politickej strany

f)

988,65

prehl'ad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu

jej činnostĺ,cielbv a

g)

programu

4 779,87,-

prehl'ad nákladov obchodnej spoločnosti súvisiacich
s

h)

volebnou

kampaňou

0,-

prehl'ad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich
Suma

Sumár

hodnota

spolu

nákladov:

o,-

5 888,52,-

131 39I,43,-

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnuťe ako súčasťVýročnej správy
za rok 20L9 - 5 30 ods.2 písm' m)zákona č.85/2005 Z. z o politických stranách

a politických

hnutiach v znení neskorších predpisov.

Alojz
predseda KD

V Bratislave 30.3.2020
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Príloha č. 12
G) Prehľad o prijadch daroch v roku 2019
(5 30 ods. 2 písm. g) zákona č.85ĺ2oo57. z.|.
Evidencia darov (podľa 9 23 ods.

6 zákona č.85l2oo5 Z.z.|:

1.

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng' lvan Štefanec, Zadunajská cesta 1191/9, 8510]- Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 2L'L.2IL9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 L60,- Eur
e) dátum prijatia daru: 23'1'2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK96 ]-]-110000 0067 0699 5000
g) čísloplatobného účtuKDH: sK66 5200 0000 0000 1547 8031h) darca podpisom darovacej zmtuvy vyhlasuje, že nie ie osobou podľa 9 24 ods.l.
2.

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
MUDr. Miroslav Mĺkolášĺk,Samuela Nováka 176713,02601Dolný Kubín
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 25.L.2oL9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 7 500,- Eur
e) dátum prijatia daru:
7.2.20L9 1 250,- eur
6.3.2019 1250,- eur
8.4.20L9 1250,- eur
2.5.20L9 1250,- eur
3.6.2019 L 250,- eur
28.6.2019 1250,- eur
Spolu: 7 500,- eur
f) čísloplatobného účtudarcu: sK13 0200 0000 0033 48289654
g} čísloplatobného účtuKDH: sK66 5200 0000 0000 t547 803L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

3

a)
b)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Martin Sepp, Železničná ].]-, 9oo 31- Stupava
údaje o dare: peňažný dar
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c) miesto a dátum uzavretia darovacejzmluvy: Bratĺslava, L9.3'20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 20'3'20]-9

0

g)
h}

čísloplatobného účtudarcu: sK37 7500 0000 0003 0246 9533
čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 005]. 5457 5811
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24

ods.l

4.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. lvan Štefanec, Zadunajská cesta 1191/9, 85]- 0]- Bratislava
b) údaje o dare: peňaŽný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacejzmluvy: Bratislava, 2L.3.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 70 000,- Eur
e} dátum prijatia daru: 25.3'20L9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK96 ].]-1-1- 0000 0067 0699 5000
g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 0051 5457 5811
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.
5

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Andrej Klapica, Hoštáky 3L,92L 01 Piešťany
b} údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Piešťany, 2.4.2oL9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 1500,- Eur
e) dátum prijatia daru:2.4.2oL9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK78 0900 0000 0002 8367 8494
g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 0051 5457 5811
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.1

6.

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Dušan Pekár, Martinská 37,82L 05 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 3.4.2oL9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 10.4.201-9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK72 0900 0000 0000 LLL93477
g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 0051 5457 58L1
h} darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie ie osobou podľa 5 24 ods.l.
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a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lvan štefanec , Zadunajská g, LLgLlg, 851 01 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar

c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, Lz'4'zotg
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 20 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 16.4.20L9

f)

čísloplatobného účtudarcu: sK96 LL11 0000 0067 0699 5000
g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 00515457 58L].
h} darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
8.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Veronĺka Jankovičová, Leškova 10, 81104 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Braťslava, L8.4.2oL9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: ]- 800,- Eur
e) dátum prijatia daru: 18.4.20].9
0 čísloplatobného účtudarcu: sK73 0900 0000 0050 65L42264
g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 00515457 5811
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

9.

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ján Figel', Ľudové námestie 19, 83103 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) mlesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Braťslava, 9.5.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmIuvy: 5 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 13'5'2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK51 ].L110000 0014 8242oo28
g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 0051 5457 58LL
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

10.

a)

meno, priezvisko a adresa trva!ého pobytu darcu:
Tomáš Ziegler, Rybárska brána 9, 8].].01 Bratislava
b} údaje o dare: peňažný dar
UStredie KDH lsafárikorro námestie 4.BI1,02, Brati5lava lTel' +42L 91'7 867 8BB IVýWVý.kdh.sk
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c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmIuvy: Bratislava, 9'5.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: L 700,- Eur
e) dátum prijatia daru: 13.5.20L9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK36 ]-1-00 0000 0029 3717 0235

g) čísloplatobného účturoĺ: sK82 0900 0000 00515457 58]-]_
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou

podľa $ 24

ods.l.

11.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Anna Ga reková, Jelačičova 22, 82L 08 Braťslava
b) údaje o dare: peňažný dar

c)

miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 9.5.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 000,- Eur

e)

f)

g)
h)

dátum prijatia daru: 10.5.20]-9
čísloplatobného účtudarcu: sK66 1100 0000 0026 L7o9 LL32
čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 0051 5457 58].1
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

L2.

a)

meno, priezvisko a adresa trva!ého pobytu darcu:
Pavol Drlička, Pod Párovcami 108 A, 92LoL Piešťany
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 9'5.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 3 000,- Eur
e} dátum prijatia daru: 10.5.2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK53 1-L00 0000 0029 1992 8858
g) čísloplatobného účturoH: sK82 0900 0000 005]. 5457 58LL
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

13.

a)

obchodné meno, identifikačné čísloa adresa síd!a darcu:
PRocUREMENT MANAGEMENT, s.r'o' , Laurinská 3, 81101 Bratislava
lČo47 581875
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Košice, 10.5.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 13.5.2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK72 1100 0000 0029 4845 6992
g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 0051 5457 587L

U

stredie

K

DH | ŠaÍárikovo námeStie 4. B1,7 02, Bratl5lava I Tel''

+

421 g77 867 8BB I Ww\ĺ.kdh.Sk

@KDHĺffiffi?"
h) darca podpisom darovacej

zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24

ods.l.

Ĺ4.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Andrej Klapica, Hoštáky 3L,92101 Piešťany
b) údaje o dare: peňažný dar

c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmIuvy: Piešťany, L4'5.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 800,- Eur
e) dátum prijatia daru: L4.5.2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK78 0900 0000 0002 8367 8494

g) čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 005L 5457 58].1
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuie, že nie je osobou

podľa 5 24

ods.l

15

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. lvan Štefanec, Zadunajská cesta 1-1-91/9, 85101 Braťslava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) m|esto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 2L.5.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 8 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:22.5.2oL9
0 čísloplatobného účtudarcu: sK96 ]-11].0000 0067 0699 5000
g) čísloplatobného účturoľt: sK82 0900 0000 005L 5457 58LL
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

L6

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Alexander Nazarej, Jazdecká 8, 080 01 Prešov
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Prešov,12.6.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 500,- Eur
e) dátum prijatia daru: 13.6.2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK77 0200 0000 0014 62347572
g) čísloplatobného účtuKDH: sK66 5200 0000 0000 L547 803L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.

Lt.

a} meno, priezvisko

b)

trvalého pobytu darcu:
lng. Juraj Líška,Cesta na Kamzík 5c, 83101 Bratislava
údaje o dare: peňažný dar
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c) miesto a dátum uzavreťa darovacej zmluvy: Braťslava, ]-6.10.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 20 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:
L4.1,1,.2OI9 - 10 000,-eur
4.L2.20I9 - 10 000,-eur

0

čísloplatobného účtudarcu: sK78 1100 0000 0026 LILL7577

g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 oosL 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou

podľa 9 24

ods.l.

18.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mária Líšková, Martinská dolina 57,949 01 Nĺtra
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacejzmluvy: Nitra, 4.1L.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 20 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:7.1'L.20L9
0 čísIoplatobného účtudarcu: sK38 0900 0000 0050 3497 L529
g) čísloplatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

19.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng' Pavol Zajac, Sedliská č.376,094 09 Sedliská
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Sedliská, L9.LL.2ot9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 19'11.20]-9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK59 0900 0000 0001 0865 4655
g} čísloplatobného účturoľl: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

20.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Silvia Stránska, Andreja Mráza 3L6L/L5,82L 03 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 28.L1'.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,_ Eur
e) dátum prijatia daru:5'I2.20L9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK78 1111 0000 00L3 8765 80]-1
g) čísloplatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 005L 6400 4692
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h) darca podpisom darovacej

zmtuvy vyhlasuie, že nie je osobou podľa s 24

ods.l.

2'..

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Katarína Hulmanová, Tavarikova osada 7,84L 02 Braťslava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 2'72'2oL9
d} hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 1-8.]-2.2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK45 0200 0000 0026 74L47o3z
g) čísloplatobného účtuxoľl: sK93 0900 0000 005L 6400 4692
h) darca podpisom darovacei zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l
22

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

meno, priezvisko a adresa trualého pobytu darcu:
lng. Mgr. Peter Bobula, Urmĺnce č. 59, 956 02 Urmince
údaje o dare: peňažný dar
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 3.I2'20L9
hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 000,- Eur
dátum prijatia daru:4.L2.2oL9
čísloplatobného účtudarcu: sK55 6500 0000 0000 1579 o79L
číslopIatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.1

23.

a)

meno' priezvisko a adresa trva!ého pobytu darcu:
MUDr. Emmanuel Ablorsu, Malinovského 8, 977 0]- Brezno
b) údaje o dare: peňažný dar
c) mlesto a dátum uzavretia darovacejzmluvy: Brezno, 3.t2.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 3 L00,- Eur
e) dátum prijatia daru: L1.12.2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK12 0900 0000 0051 5892946I
g) čísloplatobného účtuKDH: 5K93 0900 0000 0o5L 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie ie osobou podľa s 24 ods.l.

24.

a)
b)

meno' priezvisko a adresa trva!ého pobytu darcu:
Ľubomír Slaninka, J.Hollého L7, o52 0L Spišská Nová ves
údaje o dare: peňažný dar
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c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Spišská Nová Ves, 6.L2.2o19
d) hodnota daru podľa darovacej zm|uvy: L0 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:9.L2.20I9
f} čísloplatobného účtudarcu: sK63 0900 0000 0005 20]-9 3088
g) číslopIatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005L 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l
25.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lgor Janckulík, Krušetnica 56, 029 54 Krušetnica
b) údaje o dare: peňažný dar

c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Námestovo,9'Lz.zolg
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 1-3.].2.2019

f)

g)
h)

čísloplatobného účtudarcu: sK27 7500 0000 0040 oLz7 03L8
čísloplatobného účturoľ: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.l.

26.

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mgr. Martina šimegová, Hlbĺnná 7c,8,z1- 06 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavľeťa darovacej zmluvy: Bratislava, 9.L2'2o79
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 10 000,- Eur
e) dátum prijatia daruz23.L2.20I9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK36 L100 0000 0029 37L7 0235
g} číslopIatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 005L 6400 4692
h} darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.l.

27

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Renáta ocilková, Studenohorská 45, 84103 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavľetia darovacejzmluvy: Bratislava, LI.L2.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 3 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:
1,1,.I2.20L9 1000,-eur
I2.L2.2OL9 1000,-eur
L6.L2.20L9 1000,-eur
f) čísloplatobného účtudarcu: sK06 0900 0000 0001 7239 6443
ÚStredie KDH lŠafárikolro námestie
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g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051- 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou

podľa 9 24 ods.1

28.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Mgr. Peter Bobula, Urmince 59, 956 02 Urmince
b) údaje o dare: peňažný dar

c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, Lĺ'L2'20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy:4 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: L2.L2.21L9

0

g)
h)

čísloplatobného účtudarcu: sK55 6500 0000 0000 L579 979L
čísloplatobného účtuxoH: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

29.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Thomas Grey, Púpavova 4, 84I 04 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, L0'L2.20I9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 8 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:
3O.12.20L9 4 000,-eur
30.12.2019 4 000,-eur
0 čís|oplatobného účtudarcu: sK4]- 8360 5207 0042o67t7o64
g) čísloplatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 005]. 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nle je osobou podľa g 24 ods.l.

30.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ľubor Havlíček, ŠiašovoL9, g77 0]. Brezno

b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Podbrezová,
d) hodnota daru podľa darovacej zmIuvy: 3 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: I6.L2.20L9

f)

L3.L2.20L9

čísloplatobného účtudarcu: sK02 0200 0000 0039 0435 855

1

g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou

podľa 9 24
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31.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
PhDr. Peter Máťoš, Hliny ].286/109,oI7 01 Považská Bystrica
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacejzmluvy: Považská Bystrica, L6.12.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 3 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 18.1-2.20L9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK03 7500 0000 0040 22840252
g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005]- 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
32

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
MUDr. Miroslav Mikolášĺk,Samuela Nováka L767/3,026 01 Dolný Kubín
b) údaje o dare: peňažný dar
c} miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Braťslava, L6'L2.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 000,- Eur
e} dátum prijatia daru: 18.12.2019
f) čísloplatobného účtudarcu: sK72 0200 0000 0014 82243332
g) čísloplatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
h} darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nle je osobou podľa 5 24 ods.l.
33.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
MUDr' Miroslav Mikolášik, Samuela Nováka L767/3,02601' Dolný Kubín
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, L6'L2.2oL9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 3 000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 31.12.2019
0 čísloplatobného účtudarcu: sK72 0200 0000 0014 82243332
g) čísloplatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.

34.

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
JUDr. Lýdia Budziňáková, Pod vinicou 36, 054 0]. Levoča
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacejzmluvy: Prešov ,L8.I2.20I9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 800,- Eur
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e)

f)

g)
h)

dátum prijatia daru: 19'12.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK44 0900 0000 0005 2007 2083
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005L 6400 4692
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.l

35.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Mgr. Peter Bobula, Urmince 59, 956 02 Urmince
b) údaje o dare: peňažný dar

c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava,
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 3 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:20.L2'20L9

f)

g)
h)

L8.L2.20L9

čísloplatobného účtudarcu: sK55 6500 0000 0000 L579 979L
čísloplatobného účtuKoH: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l..

36.

a)

meno' priezvisko a adresa trvaIého pobytu darcu:
JUDr. Lýdia Budzĺňáková, Pod vinicou 36, 054 01 Levoča
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Prešov ,L8.L2.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:27.L2.2oL9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK09 6500 0000 0000 2018 5698
g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005L 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa g 24 ods.l.

37

a} meno, priezvisko

a adresa trvalého pobytu darcu:

Renáta ocĺlková, Studenohorská 45, 84103 Bratislava

b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej

zmluvy: Bratislava, L9.L2.2oI9
d} hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 2 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:
20.I2.2OI9 1000,-eur
23.I2.2OI9 1000,-eur
f) čísloplatobného účtudarcu: sK06 0900 0000 0001 7239 6443
g) čísloplatobného účturoH: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l
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38.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Peter Hamrák, sNP 443/44,o5327 Markušovce
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Prešov, 19.Iz'z9L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 7 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:20'L2.20L9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK1"0 8360 5207 oo42 02oL 6420
g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005L 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
39.

a)

meno, priezvisko a adresa trva!ého pobytu darcu:
Miriam Lexmann, Moskovská 2,8LI02 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 20.Lz'zoJ:g
d} hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 14 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:
23.!2.2OL9 15 000,-eur
2l.ol.2o2o - 1 000,-eur - vrátenie časti daru
f) čísloplatobného účtudarcu: sK38 1100 0000 0026 1900 5349
g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
hl darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
40

a} meno' priezvisko

b)

a adresa trvalého pobytu darcu:

Tomáš Kuzár, Jarná 6,058 01 Poprad
údaje o dare: peňažný dar

c} miesto

a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Poprad, 20'L2.2oL9
hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,- Eur
e} dátum prijatia daruz23.L2.20I9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK10 0200 0000 0018 9419 3554
g) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

d)

4L.

a)
b)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ján Lorko, Krátka I,054 01 Levoča
údaje o dare: peňažný dar
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c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Levoča ,20.12.2019
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: ,3 900- Eur
e) dátum prijatia daru:27.L2.20L9

f)

číslop|atobného účtudarcu: sR721'LtL 0000 0067 4008 3005

g) čísloplatobného účtuKDH: sK93 0900 0000 005]- 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou

podľa $ 24 ods.1.

42.

a)

meno, prlezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Bc. lveta Cĺmbalová, Mesťsko 157,090 41 Mestisko
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Mestisko, 23.L2.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:24.L2'20L9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK38 0900 0000 0006 22928372
g) čísloplatobného účturox: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

43

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Viera Cĺmbalová, Mestisko 157, 090 41 Mestisko
b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Mestisko, 23.L2.20L9
d) hodnota daru podľa darovacej zmluvy: 5 000,- Eur
e) dátum prijatia daru:27.L2.20L9
f) čísloplatobného účtudarcu: sK73 6500 0000 0000 0430 1281
g) čísloplatobného účturoľl: sK93 0900 0000 0051 6400 4692
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

44.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mgr.lng. lveta Bielĺková,7a cintorínom L258/7,020 0L Púchov
údaje o dare: peňaŽný dar
hodnota daru:30,- Eur
dátum prijatia daru: 10.5'2019
čísIoplatobného účtudarcu: sK28 5600 0000 0072 0754200L
čísloplatobného účtuKDH: sK82 0900 0000 0051 5457 5811
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.1.
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45.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
MatúšMesároš, Horné otrokovce I73,92o 62 Horné otrokovce
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru:300,- Eur
dátum prijatia daru: 22.5.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK88 7500 0000 0040 L8624848
čísloplatobného účtuxoĺ: sK82 0900 0000 00515457 5811
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.1.

46.

a)
b)

c)
d)

e)

0

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
ondrej Sočúvka,Starhradská L4,85L 05 Bratislava
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru:50,- Eur
dátum prijatia daru: 20.5.2019
čísloplatobného účtudarcu: BE31 7360 L08L 4655
čísloplatobného účturoľ: sK82 0900 0000 0051 5457 5811
darca podpisom vyhlásen|a darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.

47

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvaIého pobytu darcu:
Marcel Gurbal', Polbv 15,040 ]-5 Košice
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:630,-Eur
dátum prijatia daru: 22.05.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK].].0200 0000 0053 0554 8512
čísloplatobného účtuKDH: SK82 0900 0000 0051- 5457 581].
darca podpisom vyh!ásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa g 24 ods.l.

48.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mgr. Jakub Konečný, Pod Párovcami22,9zIoI Piešťany
b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 10,-Eur
d) dátum prijatia daru: 12.11.2019
e} čísloplatobného účtudarcu: sK 56 7500 0000 0040 1846 1591
0 čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 00516400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
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49

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
MUDr. Monika Kolejáková, Jarková 63, 940 0L Nové Zámky
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: L000,-Eur
dátum prijatia daru: ].9.1L.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK]-7 0200 0000 0024 4924 2L7z
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhIasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

50.

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Silvia Hrabčáková, Vyšný Slavkov 12, o53 73 Vyšný Slavkov
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 150,-Eur
dátum prijatia daru: 21.11'2019
čísloplatobného účtudarcu: sK17 0900 0000 0050 27L47208
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051- 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

51.

a)
b)

c)
d)
e)

0

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ján Krátky, Biskupická 24, 9LL04 Trenčín
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daruz 762,-Eur
dátum prijatia daru: 27.LL20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK57 7500 0000 0040 0353 3564
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005].6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.

52.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Rastislav Zanovit, štefánikova 267/I8, o29 oL Námestovo
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:500,-Eur
dátum prijatia daru:4.I2'20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK96 5600 0000 0040 8578 9001
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051" 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.
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53.

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Katarína Cepková, Vladimíra Roya 4, 917 oL Trnava
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:999,-Eur
dátum prijaťa daru: 4.I2.2oI9
čísloplatobného účtudarcu: sK28 3].00 0000 0032 0000 2418
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005L 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

s4.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trualého pobytu darcu:
lng. Štefan Bošnák, Vladimíra Roya 2/A,9L7 oL Trnava
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:999,-Eur
dátum prijatia daru: 6.12'2019
čísloplatobného účtudarcu: sK40 0200 0000 0018 0957 8653
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

55

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Katarína Bošnáková, Vladimíra Roya2/A,9L7 0L Trnava
b} údaje o dare: peňažný dar
c) hodnotadaru:999,-Eur
d) dátum prijatia daru: 6.].2.2019
e) čísloplatobného účtudarcu: sK69 7500 0000 0002 L1'42 6503
0 čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005]. 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nle je osobou podľa 5 24 ods.l.
56.

a)
b)

c)

d)
e)

0

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Eva Grey, Púpavova 4,84L 04 Bratislava
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 990,-Eur
dátum prijatia daru: 2.I2.20I9
čísloplatobného účtudarcu: sK65 0200 0000 0050 5474 Io42
čísIoplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
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g)

darca podplsom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie ie osobou podľa 5 24 ods.l.

57.

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ľuboš Žĺško,Severná 7o4lL2,97246 Čereňany
b} údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 1000,-Eur
d) dátum prijatia daru: 3.12.2019
e) čísloplatobného účtudarcu: sK94 0200 0000 0022 81-37 3653
0 čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0o5L 6400 4692
g) darca podpisom vyh!ásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
58.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
59

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
olga Kabinová, ovocná 7,969 0L Banská Štiavnĺca
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:999,-Eur
dátum prijatia daru: 2.L2.20I9
čísloplatobného účtudarcu: sK22 5600 0000 00L4 0589 800L
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhIasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Matej Petrík, Križovatka 9, 969 01 Banská Štiavnica
b} údaje o dare: peňažný dar
c) hodnotadaru: 999,-Eur
d) dátum prijatia daru: 4.L2.20L9
e) čísloplatobného účtudarcu: sK48 5600 0ooo oo14 3282 9oo1
f) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
gl darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
60.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ján Beljak, Rákoš 2616,960 01 Zvolen
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:950,-Eur
dátum prijatia daruz 4.L2.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK09 L100 0000 0026 1739 8193
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 o05L 6400 4692
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g)

podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.l.

61

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Pavol Mĺčuda,Horovce L49,020 62 Horovce
b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 200,-Eur
d) dátum prijatia daru: 9.12.20].9
e} čísloplatobného účtudarcu: sK43 6500 0000 0000 033]. 8532
f) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.
62.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Peter Šulek, ševčenkova II2O/L6,85]- 01 Bratislava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 200,-Eur
d) dátum prijatia daruz 6.12.2019
e) čísloplatobného účtudarcu: sK49 1-100 0000 0029 36087675
f) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g} darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.1.
53

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Martin Yozár, Americká trieda L,040 ]-3 Košice
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru: 980,-Eur
dátum prijatia daru: ].0.L2.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK67 0900 0000 0004 4852 1656
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhtásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.1

64.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Peter Štuller, Námestie priatel'stva 6921'/2l, gzg oL Dunajská Streda
b) údaje o dare: peňaŽný dar
c) hodnotadaru:200,-Eur
d) dátum prijatia daru: .00.2019
e} čísloplatobného účtudarcu: sK82 0200 0000 0014 07845Lz2
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0

čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005]. 6400 4692
g} darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa g 24 ods.l.
65

a} meno, priezvisko

b)

c)

d)
e)

f)

g)

a adresa trvalého pobytu darcu:

Ján Tkáč, Štefánikova L5, 07L 0]. Michalovce

údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 100,-Eur

dátum prijatia daruz LI.I2.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK81 11-00 0000 0029 33L7 3607
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005]- 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.l.

66.

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Jozef Makúch, Havelkova ]-, 84103 Bratislava
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 999,-Eur
dátum prijatia daru: ].0.12.2019
číslopIatobného účtudarcu: sK06 0900 0000 0000 LoZz7284
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa g 24 ods.

67.

a} meno' priezvisko
b)

c)

a adresa trva!ého pobytu darcu:
Ján KmeĹ lnovecká LL37/8,9110L Trenčín
údaje o dare: peňažný dar

hodnotadaru:643,-Eur
d) dátum prijatia daru: L0.12.2019
e) čísloplatobného účtudarcu: sK80 0900 0000 0000 4L427748
f) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.
68.

a)
b)

meno, priezvisko a adresa trva!ého pobytu darcu:
MVDr. Mĺchal Kapusta, Mariánske námesťe 32,o53 04 SpišskéPodhradie
údaje o dare: peňažný dar
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c)

hodnota daru: L 000,-Eur

e)

čísloplatobného účtudarcu: sK81 0900 0000 0005 zL90 L322
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhIásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.l.

d} dátum prijatia daru: L2.L2'20L9

0

g)
69.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mária Javornická, Moldavská LL,04o 11 Košice
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:300,-Eur
dátum prijatia daru: 16.1-2.20]-9
číslopIatobného účtudarcu: sK87 5200 0000 0000 0187 85
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.

70.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mĺloslav olejár, Gorkého 14, 085 01- Bardejov
b} údaje o dare: peňažný dar
c) hodnotadaru:900,-Eur
d) dátum prijatia daru: L2.L2.2IL9
e} čísloplatobného účtudarcu: sK68 0900 0000 0004 5078 5372
0 čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l
7L.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvlsko a adresa trvalého pobytu darcu:
Sĺlvia Hrabčáková, Vyšný Slavkov ].2, 053 73 Vyšný Slavkov
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:849,-Eur
dátum prijatia daru: 13.12.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK17 0900 0000 0050 27t47208
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051- 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuie, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
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72.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mgr. Elena Červeňáková, Dis, Americká trieda 3, o4o 13 Košĺce
b} údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 500,-Eur
d) dátum prijatia daruz L7.t2.2oL9
e) čísloplatobného účtudarcu: sKL2 5600 0000 002L 90427003
f) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
73

a)
b)

c)

d)
e)

f)

gl

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lmrich Bakši, Abovská L38/45, o44 LL Ždaňa
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 200,-Eur
dátum prijatia daru: L6.t2.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK55 1100 0000 0029 3609 0671
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.

74.

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

meno, priezvisko a adresa trvaIého pobytu darcu:
Ján Kmeť, lnovecká L137 /8, 911 01 Trenčín
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 65,-Eur
dátum prijatia daru: 16.12.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK80 0900 0000 0000 4L427748
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.

75.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trva|ého pobytu darcu:
Marcel Mikolášik, Farnianska I80/3o,900 28 lvánka pri Dunaji
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 1000,-Eur
dátum prijatia daru: 18.12.2oL9
čísloplatobného účtudarcu: sK28 8370 0000 0023 oL097263
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 00516400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l
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76.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Jozef Kúdelčík,A.Kmeťa 31'L/26, oto oĺ Žilĺna
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 350,-Eur
dátum prijatia daru: L8.I2.2o79
čísloplatobného účtudarcu: sK46 8360 5zo7 0042 0008 6636
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005L 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

77

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ľubica Gálisová, Bottova 3L,97I01 Prievidza
údaie o dare: peňažný dar
hodnota daru: 432,-Eur
dátum prijatia daru: 18.12.20]-9
čísloplatobného účtudarcu: sK9]- 11L10000 0067 1383 0001
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

78.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Stanislav Genčúr,Brezovica 89, 082 74 Brezovica
b) údaje o daľe: peňažný dar
c) hodnotadaru:999,-Eur
d} dátum prijatia daruz I7.L2'21L9
e) čísloplatobného účtudarcu: sK51 0900 0000 0050 48439648
f) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
79

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Jozef Rohoň, Krivánska 9, 036 01 Martin
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 200,-Eur
dátum prijatia daru: ]-8.12.2019
čísloplatobného účtudaľcu: sK74 0200 0000 0024 2484 8362
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhIasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.1
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80.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
JozefJurkovĺč,sNP L447/47,0L7 07 Považská Bystrĺca
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru: 500,-Eur
dátum prijatia daru: 27.L2.2oI9
čísloplatobného účtudarcu: sK70 ].L00 0000 0029 1190 4L30
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 00516400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.

81

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Ján Kokarda, Lipová 322/2,o44 L1-Žĺlina
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru: 333,60,-Eur
dátum prijatia daruz 20.I2.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK43 6500 0000 0000 0355 5503
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051- 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.l.

82

a)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng' Mária Kováŕová, Fatranská 3too/L, o1o 08 Žilina
b} údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 50,-Eur
d) dátum prijatia daru: 19'12.20].9
e} čísloplatobného účtudarcu: sK58 1100 0000 0026 ].939 4153
0 čísloplatobného účtuKDH: SK34 0200 0000 0000 0673 5112
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
83

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
MarcelTkáč, Lúčkač.170,087 0L Lúčka
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:550,-Eur
dátum prijatia daru: 27.L2.2oL9
čísloplatobného účtudarcu: sK40 5600 0000 0088 6609 9001
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005]. 6400 4692
podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.
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84.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
MUDr. Andrea Baníková, Slobody 57L/63,987 0L Poltár
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: L 000,-Eur
dátum prijatia daruz 27.L2'20I9
čísloplatobného účtudarcu: sK75 1100 0000 0026 L7L7 274L
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051- 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.1.

85

a)

bl
c)

d)
e)

f)

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Lukáš Genčúr,Brezovica 89,082 74 Brezovĺca
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:600,-Eur
dátum prijatia daruz 23.12.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK04 0900 0000 0004 o27L 8226
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0o5L 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa g 24 ods.l.

86.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Anna Grigová, Rudinka L28,o23 3]. Rudina
b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnotadaru: 950,-Eur
d) dátum prijatia daru: 27.L2.20t9
e} čísloplatobného účtudarcu: sK30 0900 0000 0000 5].91 31-84
f} čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 005]. 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
87

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Daniela Sigetová, Ratnovce 2z0,922 3]. Ratnovce
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru: 200,-Eur
dátum prljatia daru: 30'12.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK52 7500 0000 0004 1747 0Lo3
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.
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88.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

obchodné meno a adresa sídla, identifikačné číslodarcu:
NoVlD s.r.o., Hlavná20,952 0]. Vráble, lČo zqnlslo
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: l-50,-Eur
dátum prijatia daru: 30.]-2.20L9
čísloplatobného účtudarcu: sK13 5600 0000 0022 4832 9001čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.t.

89.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno' priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Marek Michalčík,Lovčická 45,9L9 27 Brestovany
údaje o dare: peňažný dar
hodnotadaru:500,-Eur
dátum prijatia daru: 30.12.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK78 0900 0000 0002 72660264
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 00516400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.1

90.

a)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Ján Kmeť, lnovecká II37 /8, 911 01 Trenčín
b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: l-SO,-Eur
d} dátum prijatia daru: 30.].2.20]-9
e) čísloplatobného účtudarcu: sK80 0900 0000 0000 4L427748
f) čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.l.
91

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lng. Marián Javorka, Likavka 518, 034 95 Likavka
údaje o dare: peňažný dar
hodnota daru: 1 000,-Eur
dátum prijatia daru: 31.12.2019
čísloplatobného účtudarcu: sK53 7500 0000 0040 08269176
čísloplatobného účtuKDH: SK93 0900 0000 0051- 6400 4692
darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa 9 24 ods.l.
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92.
a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
JUDr. Mar n Lauko, Pri mlyne 56, 831 07 Bra slava
b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 282,-Eur
d) dátum prija a daru: 31.12.2019
e) číslo platobného účtu darcu: SK29 1100 0000 0026 1925 4898
f) číslo platobného účtu KDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa § 24 ods.1.
93.
a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Mikuláš Mašlej, Lúčka 127, 087 01 Lúčka
b) údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 500,-Eur
d) dátum prija a daru: 31.12.2019
e) číslo platobného účtu darcu: SK93 0900 0000 0000 8511 0494
f) číslo platobného účtu KDH: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
g) darca podpisom vyhlásenia darcu vyhlasuje, že nie je osobou podľa § 24 ods.1.
Sumár peňažných darov: 322 009,60,-Eur

G) Prehľad iných bezodplatných plnení v roku 2019
(§ 30 ods. 2 písm. g) zákona č. 85/2005 Z. z.).
Evidencia iných bezodplatných plnení (podľa § 23 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z.z.):
1.
a) meno, priezvisko a bydlisko poskytovateľa iného bezodplatného plnenia:
Alojz Hlina, Hummelova 2166/8, 811 03 Bra slava 1
b) popis iného bezodplatného plnenia: hnuteľné veci -nábytok do výpožičky
c) miesto a dátum uzavre a zmluvy o inom bezodplatnom plnení: Bra slava,
28.1.2019
d) hodnota bezodplatného plnenia podľa zmluvy: 2 400,- Eur
e) vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prija iného bezodplatného plnenia: pri
ocenení bezodplatného plnenia nedošlo k rozdielu. Ocenenie je v súlade s cenou
obvyklou.
f) dátum prija a iného bezodplatného plnenia: výpožička hnuteľných vecí
v období od 28.1.2019 – 31.12. 2019

(DKDHĺmffi"
e)

poskytovateľ bezodplatného plnenia podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie je
osobou podľa 9 24 ods.l.

a)

meno' priezvisko a bydlisko poskytovateľa iného bezodplatného plnenia:
Peter javornický, Moldavská 1]-, 040 1]. Košĺce
popis iného bezodplatného plnenia: grafický návrh
miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení: Košice,
9.L2.20L9
hodnota bezodplatného plnenla podľa zmluvy: 50,- Eur
vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia: pri
ocenení bezodplatného plnenia nedošlo k rozdielu. ocenenie je v súlade s cenou
obvyklou.
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia: 9.L2'2oL9
poskytovateľ bezodplatného plnenia podpisom zmIuvy vyhlasuje, že nie je
osobou podľa 9 24 ods.l.

2.

b)

c)

d)
e)

f}

g)

3.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

obchodné meno, identifikačné čís!o,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného plnenia :
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,37 999 991, Amurská7L,82L
06 Bratislava
popis iného bezodplatného plnenia: užívanie reklamnej plochy
miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom pInení: Braťslava,
L9.r2.20L9
hodnota bezodplatného plnenia podľa zmluvy: 150,- Eur
vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia: pri
ocenení bezodplatného plnenia nedošlo k rozdielu. ocenenie je v súlade s cenou
obvyklou.
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia: 19.t2.2oL9
poskytovateľ bezodplatného plnenia podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie je
osobou podľa 9 24 ods.l.

4.

a)
b)

c)

obchodné meno' identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného plnenia :
Peter Trĺebel:, 37 730 398, Chotárna 55L/42,029 41 Klin
popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zľava na ubytovanie
miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom plnení
Klin, 10.10.201-9

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4'B1'1'02, Brati5lava ITel.: +421 gL7 867 BBB IWWVý.kdh.Sk
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d)
e)

f)

hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: L,76,-Eur
vyčíslenierozdie!u, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia:
r,76,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia: ]-0.].0.2019

5.

a)
b)

c)
d)
e)

0

obchodné meno, identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezod platného pInenia :
Mobilboard s.r.o., 43 95479L, Plynárska L,82L 09 Bratislava
popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zliava na prenájom reklamnej
plochy
miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom pInení:
B ratis ava, 1,.L2.2OI9
hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: 552,72,- Eur
vyčíslenierozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodpIatného plnenia:
552,72,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného plneniaz I.I2.2019
I

6

a)
b)

c)

d)
e)

f)

obchodné meno, identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného plnenia :
Postoj Media, s.r.o., 50 205 668, Pražská LL,8LL 04 Bratislava
popis iného bezodpIatného plnenia: poskytnutá zľava na inzerciu
miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom plnení:
Bratislava, 27.3.2OL9
hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: 250,- Eur
vyčíslenierozdielu, ktoný vznikol pri prljatí !ného bezodplatného plnenia:
250,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného plneniaz27.3.2oL9

7

a)
b)

c)

d)
e)

0

obchodné meno, ldentifikačné čís!o,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného p!nenia:
Postoj Media, s.r.o., 50 205 668, Pražská 11, 81104 Bratislava
popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zl'ava na ĺnzerciu
miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o lnom bezodplatnom plnení:
Bratislava, 3.5.2019
hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: 480,- Eur
vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia:
480,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia: 3'5.20L9
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8.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

obchodné meno, identifikačné čísto,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodpIatného plnenia:
Petit Press, a.s.,37 790 253, Lazaretská L2,8LL 08 Bratislava
popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutázliava na inzerciu
maesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodpIatnom plnení:
Bratislava, 2I.5.20L9
hodnota bezodplatného plnenla podľa účtovnéhodokladu: 4L2,- Eur
vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného p!nenia:
4L2,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného plneniaz 2L.5.2oL9

9

a)
b)

c)

d)
e)

f)

obchodné meno, identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezod platného plnenia :
Petit Press, a.s.,37 79o 253, Lazaretská 12,8']'t 08 Bratislava
popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zl'ava na inzercĺu
miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom plnení:
Bratislava, L7.5.2OL9
hodnota bezodplatného plnen!a podľa účtovnéhodokladu: 305,- Eur
vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodpIatného plnenia:
305,-Eur
dátum priiatia iného bezodplatného plnenia: L7.5'2oL9

10.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

obchodné meno, identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného p!nenia:
Petit Press, a.s.,37 790253, Lazaretská L2,8LL 08 Bratislava
popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zľava na ĺnzerciu
miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom plnení:
B ratis lava, 25.LL.20L9
hodnota bezodplatného pInenia podľa účtovnéhodokladu: ]- 230,- Eur
vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodpIatného plnenla:
1- 230,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia: 25.LL.20L9

11.

a)

obchodné meno, identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného plnenia :
Petit Press, a.s.,37 790 253, Lazaretská t2,&LL 08 Bratislava
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b) popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zliava na inzerciu
c) miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom

d)

pInení:

Bratislava, 20.L2.2079

hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: 20,- Eur
ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia:
20,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného ptnenia: 20.I2'20L9

e} vyčíslenierozdielu,

f)
L2

a) obchodné meno, identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného plnenia:
Nový čas, a.s., 51 249 979, Prievozská L4, 82109 Braťslava
b) popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zľava na ĺnzerciu
c) miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom plnení:
Bratislava, 22.5.20L9
d) hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: ]- 640,- Eur
e) vyčíslenierozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia:
1- 640,-Eur
f) dátum prijatia iného bezodplatného plnenia: 22.5.20L9
13.

a)

obchodné meno' identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného plnenia:
Arton, s.r.o., 3L 595 154, Komenskéh o 27, olio ot Žilina
b) popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutý bezplatný bonus
c} miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom plnení:
Žilina,2.4.zoL9
d) hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: 10 000,- Eur
e) vyčíslenierozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia:
10 000,-Eur
0 dátum prijatia iného bezodplatného plnenla: 2'4.2oL9
L4.

a)

b)
c)
d)

obchodné meno, identifikačné číslo,adresa sídla poskytovateľa iného
bezodplatného plnenia
Kancelária NR sR,00 151491, Nám. Alexandra Dubčeka L,8L2 80 Bratislava
popis iného bezodplatného plnenia: poskytnutá zl'ava na nájom
miesto a dátum vystavenia faktúry s položkou o inom bezodplatnom plnení:
Bratislava, L3.IL2019
hodnota bezodplatného plnenia podľa účtovnéhodokladu: 704,-Eur
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e) vyčíslenierozdielu,

f)

ktoný vznikol pri prijatí !ného bezodplatného plnenia

704,-Eur
dátum prijatia iného bezodplatného pInenia: 13.11'2019

Sumár iných bezodplatných

plnení: 18195,48,_ Eur

Sumár peňažných darov a iných bezodplatných

plnení: 340

205,08,_Eur

Alo
predseda

V Bratislave 30.3.2020

Ústredie KDH lŠafárikovo námestie 4.871 02, Brati5lava ITel': +421
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Príloha č. 13

o} oznámenie webového sídla KDH

Týmto Vám oznamujeme webové sídlo KDH, na ktorom si hnutie plní povinnosť:

podl'a 5

22ods.5 zákona č.85/2oo5Z.z

httos://www.

kd

h.sk/wp-content/u ploads/2020/03/darv2019.pdf

podl'a 5 22 ods. 7 zákona č. 85l2oo5 7. z

httos://www.

kd

h.sk/dary/

predseda K
V Bratislave 30.3.2020

Ústredĺe KDH | Šafárikovo námestie 4.

B1'1'

02. Bratislava

I

Tel': +421 g77 867 8BB

I

WWW.kdh.Sk
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Príloha č. 14
P) Zoznam dodávateľov, ktorí poskytli KDH tovar alebo službu v roku 2019

v

celkovej hodnote vyššejako 25 000 eur vrátane DPH

L

a)
b)

obchodné meno, identifikačné čís!o,adresa sídla:
Arton, s.r.o., 3L 595 ].54, Komenskéh o 27, oilo ot Žĺlina
celková hodnota poskytnutej služby: 140 290,80,-Eur

2.

a} obchodné meno, identifikačné číslo,adresa

b)

sídla:
Facebook lreland Limited, lE 9692988F, Grand Canal Square 4,387 39 Dublin 2
celková hodnota poskytnutej služby: 29 959,79,-Eur

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnuťe ako súčasťVýročnej správy
za rok 2019 - 5 30 ods.Z písm. p) zákona č.85/2005 Z. z o politických stranách

a

politických

hnutiach v znení neskorších predpisov.

AI olz
predseda

V Bratislave 30.3.2020

Ústred ie

K

DH | Šafár'kovo námestie

4

' 811 02' BratiSlava I lel.'.

+
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Príloha č. 15
Q) Zoznam členov výkonného orgánu politickei strany podl'a zaregistrovaných

stanov

- Predsedníctvo KDH

p.č
meno

priezvisko

funkcia

Ulica

Psč

obec

číslooP

I

Alojza

Hlina

predseda KDH

Hummelova 8

811 01

Bratislava

HX 441 560

2

Pavol

Zaiac

podpredseda KDH

č.d.376

094 09

Sedlĺská

HE 338 542

3

Peter

Bobula

podpredseda KDH

Pod kostolom 59

9s6 02

Urmince

EB 766 048

4

Milan

Maierský

podpredseda KDH

Pri prameni 16

054 01

Levoča

ET

5

Marek

Cimbala

člen predsedníctva KDH

Francisciho 30

054 01

Levoča

EN 456 686

6

Eva

Grey

členka predsedníctva KDH

Púpavova 4

841 05

Braťslava

EB 98s 926

7

Milan

Kabina

člen predsedníctva KDH

ovocná 7

969 0L

Banská Šťavnica

HE 259 555

8

Andrei

Klapica

člen predsedníctva KDH

Hoštáky 31

92LOL

Piešťa nv

HG 663 624

9

lgor

Janckulík

člen predsedníctva KDH

č.d. 56

029 54

Krušetnica

EC 436 097

10

Miroslava

Szitová

členka predsedníctva KDH

Rázusova 9

053 1L

Smižany

HR 339 582

11

lvan

Štefanec

člen predsedníctva KDH
predsedníčkaKonzília

Zadunaiská 9
cesta na Kamzík

851 01

Bratislava

EZ 460 597

T2

Caroline

Líšková

KDH

s/c

831 0r.

Bratĺslava

HD 626 8s9

13

Albín

Maslaňák

koordinátor pre regióny

č'd.746

o29 62

oravské Veselé

HD

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasťVýročnej správy
za rok 20L9 - 5 30 ods.2 písm' q) zákona č.85/2005 Z. z o politických stranách

a

politických

hnutiach v znení neskorších predpisov.

AI o

li

predsed
V Bratislave 30.3.2020

UStredie KDH i ŠaÍáliko'/onámestie 4' BL1' 02. Brati5laVa i 19|.'' +421 g17 867 88B l

\^ýyýy/.t(dh.Sk

774344

274L24
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Príloha č. 16

t) Účtovná závierka obchodnej spoločnosti _ KDH seľvis s.r.o.

Kresťanskodemokratické hnutie predkladá účtovnúzávierku obchodnej spoločnosti

KDH servis s.r.o., za účtovnéobdobie 20L9 , za ktoré sa vyhotovuje v'ýročná správa ( 9 go
ods. 2 písm. l} zákona č. 85|2oo5 z. z.|

Ústredie KDH | ŠaÍárikovo námestie 4,

Blt

02, Bratislava

I

Tel': +421 977 867 888

|
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uČľovNAzAVIERKA

1

Uč MUJ

lllllllllillllllllilililt

mikro účtovnejjednotky

zostavenák
c íselnéúdaje sa zarovnávajú vpravo,

3 1 .1 2 .2 0

-l

19

ostatné údaje sa pĺšuzl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Udaje sa vypĺnaJu paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou' a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Daňové identiflkačnéčíslo

Mesiac Rok

Učtovná závierka

2120188796

x

lČo

riadna

50113097

mimoriadna

SK NACE

priebeŽná

73.11.0

(vyznačí sa x)

PriloŽené súčastiúčtovnejzávierky
x Súvaha (Uč MÚJ 1-o1)

X

(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Uč MUJ 2-01)
(v celých eurách)

obchodné meno (názov) účtovnejjednotky

KDH serv is

s

Za obdobie

od012019
do12 2019

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od01
do 12

X

2018
2018

Poznámky (Úč MUJ 3-o1)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

ro

Sĺdlo účtovnej jednotky
Ulica

ŠnrnntKoVo NAMEST tE
PSČ

Číslo

771

obec

81102

BRATISLAVA

označenie obchodného registra a číslozápisu obchodnej spoločnosti

okreSný
sÚd
Sro,
VloŽka
Telefónne

Čĺslo

E-mailová adresa

jana

4

.m

Bratislava
l,
číslo
108498lB

oddie!

Faxové číslo

i k I o s k o v a@k d h s k

Zostavená dňa

31.12.2019

Schválená dňa:

.2

Podpisový záznam štatutárneho orgánu Účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnejjednotky alebo
ktorá je účtovnou jednotkou

0

Záznamy daňového úradu

L

Miesto pre evidenčnéčíslo
MF SR č. 1800812014

Generované

odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
z FDF

-

oMEGA

www.kros

sk

Strana

1

J

VZMUJVI4 2

Súvaha

UčMUJ1-01

Dtcz 1 2 0 1

sruľeexrĺv

Ozna.
čenie

a

cĺslo

b

01

Í.02 + Í' 14

Neobežný majetok

r.03+r.04+r.09

02

A.t.

Dlhodobý nehmotný majetok (0í2, 013,
0't4' 0í5' 019' 01x' o41,051) - lo72, 073,
074, 07 5, 079, 07X, 091, 093, 095A/

03

4.il.

Dlhodobý h motný majetok
súčet(r. 05 až r. 08)

04

Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)
094A, 095tu

05

Samostatné hnutel'né veci a súbory
hnutel'ných veci (022, 02x, 042A, 052A) /082' 08xA' 092A' 094A' 095Á/

06

ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
026, 029, 02X, O32,042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

07

opravná poloŽka k nadobudnutému
majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/

08

4.ilt.

Dlhodobý fi nančný majetok
súčet(r. 't0 až r. í3)

09

4.ilt.1

Podielové cenné papiere (061,062' 063'
043A, 053A) - /095A, 096A/

10

ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) _ /095A' 096Á/

11

Učty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden ĺok(22XA)

12

ostatný dlhodobý Íinančnýmajetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (0654, 066A, 067A, 06XA) - /096A/

13

4.il.1
2.

3.

4.

2-

3.
4.

- /081, 092A,

obežný majeiok

B.

r.'t5

+ Í. 16 +

Í.,l7 +

14

Í. 2.|

Zásoby (112, 119' 11x, 121, 122, 123,
124,12X,132, 133, 13X, 139, 314A) l1g1,192, ĺ93' í94' ĺ95' .t96' 19x' 39íA/
Dlhodobé pohladávky (3ííA'312A'
3í3A' 314A' 315A' 316A' 31xA' 335A'
3364, 33X4, 354A, 355A, 358A, 35XA,

B.l.

8.il.

87

Íladk!

SPOLU i,IAJETOK
A,

I

371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A,

I6 lČo50113097
BeŽné účtovnéobdobie

Netto

1

1369

1369

8.ilt.1

2.

3.

B.tv.
B.lv.1

Krátkodobé pohľadávky

17

Pohl'adávky z obchodného styku
(311A' 312A' 31 3A' 3'ĺ4A, 31 5A, 316A,
31XA) _ /39íA/

í8

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
dotácie (336A' 341A' 342A, 343A, 345A,
346A' 347A' 34XA) _ /391Á/

í9

ostatné pohl'adávky
(s35A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,
35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A' 385A' 398A) - /391Á/

20

Finančný majetok
Í.22 + J.23

21

Peniaze a účýv bankách
,213, 21X, 221 A, 22XA,

+l

- 261

)

ostatné Íinančnéúčty(251' 252,253,
256, 257, 25X, 259, 314A) - t291, 29Xl

L

MF

sR č' 1800812014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

Netlo

2

1699

1699

16

súčet(r'18ažĺ.2o)

(211

-l

í5

385A).39ĺA
8.ilt.

ililill!]ililil]]ilililI

22

247

247

1369
1369

1452
1452

23
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Dlč,2120188796 lČo50113097
Označenie

STRANA PAsĺv

a

císIo

íiadku

b

sPoLU vLAsTNÉ lMANlE A zÁVÄzKY
r.25

+

r.34

Vlastné imanie

A.

r' 26

+..29

+ r.

30

+ r.

3í + Í' 32 + ĺ' 33

Základné imanie

A.t.
4.t.1
2.

A.IV.

A.V.
A.Vt.

27

(/-/353)

oceňovacie rozdiely
(+/- 4í5' 416)

32

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdaneni (+/-) r. 01 - (r. 26 +
f.29 + Í' 30 + r. 3í + r.32 + r. 34)

33

1 37

+

Í.38 +

Dlhodobé záväzky okrem rezeĺv a
úverov (3í6A, 32íA' 32xA' 372A, 47'lA,

B.t.

47 2p., 47

3A, 47 4A, 47 5A, 47 6A, 47

4794, 47XA, t.t255A, 383A, 384A)

8.il.
8.ilt.
B.tv.
B.IV1

2.

3.

4.

B.V.

B.Vt.

8.Vil.

L

8A,

Dlhodobé Jezerw
(45íA' 459A' 45xA)
Dlhodobé bankové úvery

36

KÉtkodobézäväzky okÍem ]ezerv,
úverov a výpomoci súčet(r. 39 až r. 42)

38

(31

Krátkodobé záväzky z obchodného sýku
6A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 47 5A, 476A, 478A, 479A, 47XA)

39

Záväzky voči zamestnancom a
zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)

40

Daňové záväzky a dotácie (341A,342A,
3434, 345A, 346A, 347A, 34XA)

41

ostatné krátkodobé záv äzky
(364, 365, 366, s67, 368A, 36X, 372A,
379, 383A, 384A, 398A, 471A,472A,
4744,478A,479A, 47XA)

42

(323, 32xA, 451A, 459A, 45XA)

43

Bežnébankové úvery

u

(221A, 23't , 232, 23X,461A, 46XA)

Krátkodobé finančnéuýpomoci

(241,249,24X,473A, /J2ssA)

-2957
-344

35

3t

Kľátkodobé rezervy

-3300
-331

34

(46íA' 46xA)

MF sR č. 1800812014

1699
1699
5000
5000

3í

Nerozdelený zisk alebo neuhĺadená

+ r. 36 +

4

28

strata minulých rokov (428, l-l429|

u+]'45

BezpÍostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

30

1421, 422, 423, 427, 42X)

Í' 43 + r.

1369
1369
5000
5000

-l

29

Fondy zo zisku

Záväzky ..35

B.

25

Základné imanie a zmeny základného
imania (41'l, +l-419) alebo (+/-49ĺ)

(412, 413, 417, 418)

4.ilt.

24

26

Kapitálové fondy

4.il

3

l'27 +ĺ.28

Pohl'adávky za upĺsanéVlastné imanie

Bežnéúčtovnéobdobie

il!il1ll]ililililillilililt

45
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UZMUJvI4

4

Výkaz ziskov a strát

UčMUJ2-01

Dtc21 2 0 1

Ozna.
čenie

riadku

c

b

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet(r. 02ažĺ.07)

0í

TrŽby z predaja tovaru
(604, 607)

02

ÍrŽby zpredaja vlastných uýrobkov a
sluŽieb (601, 602' 606)
ilt

zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 6't )

IV

Aktivácia
(účtová skupina 62)

V.

TrŽby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a

A.

c.
D.

E.

ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

Bežnéúčtovnéobdobie

ililillIilril1iltlIilil

-l

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
2

1

03
o4

06

07

Náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet(r' 09 až ĺ' 17)

08

Náklady vynaloŽené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/_ ) 505A, 507)

09

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)

í0

SluŽby

(účtová skupina

I6 Éo50113097

05

materiálu (641' 642)

vt.

87

číslo

Texl

a

I

11

51 )

osobné náklady

247

259

247

259

12

(účtová skupina 52)

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

13

odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551' (+/-) 553)
G
H,

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541,542)

opravné poloŽky k pohl'adávkam

16

ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543,544,545, 546, 548, 549, 555, 557)

17

činnosti

(+/-) (r. 01 - r. 08)

Prĺdaná hodnota (ĺ.02 -l.09)
r.

04

+ r. 05) - (r. 10 + r.

1í)

+ (Í. 03 +

Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet(r' 21 aŽ r.26|

vil

rĺžbyz pĺedaja cenných papierov a

vilt

Výnosy z dlhodobeho finančnéhomajetku

tx.

Výnosy z krátkodobého finančného

XI

xil

L

'ĺ5

(+l- 547)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej

x.

14

podielov (66

t

)

(665)

majetku (666)

Výnosové úroky
(662)

Kurzové zisky
(663)

ostatné výnosy z finančnej činnosti
(668)

MF sR č. 18o08l2o14

í8
19

-247
-247

-259
-259

20
21

22
23

24
25
26

stÍana 4
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UZMUJvI4_5

Výkaz ziskov a strát

UčMUJ2-01

Označenie

D.cz120199796 lčo50113097
Text
b

a

Náklady na finančnúčinnost'spolu
súčet(r. 28 až r' 33)
J

Predané cenné papiere a podiely

(561)

K.

Náklady na krátkodobý Íinančnýmajetok

L

opravné poloŽky k Íinančnémumajetku

M
N

(566)

(+Ĺ) (565)

Nákladové úroky

(562)

KuÍzovéstraty

ÍiadkU

cĺslo

Bežnéúčtovnéobdobie

G

'l

27

lllilil!1ilililililllil]

-l

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

84

2

85

28
29
30

3í

(563)

32

ostatné náklady na finančnúčinnost'
(568, 56s)

33

84

85

34

-84

obdoble pred zdanenĺm

35

-331

-85
-344

P

Daň z prĺjmov
(5s1, 595)

36

o.

Prevod podielov na uýsledku hospodárenĺa
spoločníkom (+/-) (596)

37

-331

-344

o.

Výsledok hospodárenia z finančnej

činnosti (+l-) (l'20 -Í.27)

Výsledok hospodárenia za účtovné
(+/-) (r. 18 + Í. 34)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobĺe po zdaneni
(+/-) (Í. 35 - r. 36 - r.37)

L

MF sR č. 'l8008/2014

38

stÍana 5

J

Poznámky Úč ĺtĺÚ.lg_oĺ

lČo

5

0

1

'l

3

0

I

7

olČ

2

1

2

0

1

I

8

7

čl. l všeobecnéúdaje o účtovnejjednotke

cl. l (1) (3)Všeobecné údaje
'

Čl. l 1ĺ; oocnooné meno účtovnej jednotky:

Sídlo:

KDH servis s.r.o.

Šafárikovo námestie 77t4,811 02, Bratislava

Čl. l 1s; eriemerný počet zamestnancov:

čl. l (z) Udaje o konsoIidovanom celku
Čl l 1z; a) obchod' meno a sídlo konsolĺdovanej účtovnejjednotky, ktorá zostavuje konsoĺidovanú účtovnúzávieĺku za tú skupinu účtovných
iednotliek konsolidovaného celku,
ktorého súčasťouje aj účtovnájednotka:

obchod. meno a sídlo účtovnejjednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnouiednotkou:

Čl. l

1z1 o1 Účtovná jednotka

je materskou účtovnoujednotkou

f|Áno

Bruie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnúzávierku a konsolidovanú tĺýročnúsprávu podľa 22
s

!Áno

pnie

čt. tl lnformácie o prijatých postupoch

cl. ll (í) Nepretržitépokračovanie účtovnejjednotky
Čl. ll (1) Účtovná závierka je zostavená za sp|nenia predpokladu, Že účtovnájednotka bude nepretrŽite pokračovať vo svojej činnosti:

BÁno
čl. ll

1z1

f|ruie

Spôsob oceňovania jednottivých potožiek majetku azáväzkov

Čl. ll (2) spÔsob oceňovania jednotlĺvrých poloŽiek majetku a záuäzkov

Popis položky

ocenenie majetku

a

záväzkov

Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý Íinančnýmajetok

zásoby
Pohľadávky

nominálnou hodnotou

KÍátkodobý Íinančnýmajetok

nominálnou hodnotou

záväzky vÍátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek,úverov

nominálnou hodnotou

Derivátové operácie

Vytvorené v programé oMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíVa bez starostí. @ KRos a.s', wW-kros'sldomega

Strana:

1

9

6

lČo

Poznámky Úč MÚJ 3-o1

cl. ll

(2)

zásob)
Čl' ll

0

1

1

3

0

I

DlČ

7

2

2

0

1

I I

7

I

Spôsob oceňovania jednotlivých poloŽiek majetku a záväzkov (účtovaniea úbytok

(2) spôsob oceňovania jednotli\^ých položiek majetku

a záväzkou (účtovaniea úbytok zásob)

Pri účtovanízásob postupovala účtovnájednotka podl'a s 43 postupov účtovania v PÚ:

f]

spôsobom A účtovania zásob

f]spÔsobom B Účtovania zásob

Úbytox zásob rovnakého druhu účtovnájednotka oceňovala:

cl.

!
f

váŽeným aritmetickým priemerom z obstaráVacích cien alebo vlastných nákladov

!

inym spôsobom:

metódou

lI (3)

FlFo

(1. cena na ocenenie prĺrastku zásob sa použila ako 'ĺ. cena na ocenenie úbytku zásob)

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dthodobého majetku

Čl. ll (3) spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Iotrlooooynehmotnýmajetok:

odpisotnýplánúčtovnýchodpisovvychádzalzpožiadavkyzákonač.431!2oo2oúčtovníctve.Majetoksaodpisovalpočas
úŽitkov z majetku odpisové sadzby pre

ľ!:ľľ.i:i*?'Ĺ":äľ#'.''ĺ1}3ŕ"^T;ä:ÍjH:l':T:i.l;ľš:Y:i*iľ"""mických

I

otnooouy trmotný

majetok:

f]

olnooooy nmotný

majetok:

odpisový plán bol ovplyvnený

::ľ#:ľ"ľ!il*:::ľff:.Ťľ:i,:äiffinĽ*i"ľlT.i1i"'ľ'ä:l';";,ľl,T!nxä'l3ľ"í€
: !:xŤ#a';:ŕ::::ff.ä:"
odpisov'ý plán účtovných odpisov sa zostavil inteÍným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používanýchpri vyčíslovaní
daňov'ých odpisov. Učtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

tri'mito skutočnosťami:

spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotliVé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Druh majetku

cl. ll

Doba odpisovania

(4) Zmeny účtovnýchzásad a zmeny

Sadzba odpisov

odpisová metóda

účtovnýchmetód

Čl. ll 1ĺ1 zmeny účtovnýchzásad a zmeny účtovnýchmetód
Účtovnémetódy a zásady boli aplikované v rámcĺ plat. zákona o účtovníctve,s osobitosťami:
Druh zmeny zásady alebo metódy

cl.

l! (5) Informácie o

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl.
zloŽku bilancie

Ocenenie

Výška dotácie

dotáciách a ich ocenenie v účtovnícfue

Čl. ll (5) lnformácie o dotáciách
Dotácia

cl. ll

(6) lnformácie o oprave významných chýb minulých účtovnýchobdobí účtovanýchv

bežnom účtovnomobdobí

Čl' tt 10; oprava Vtŕznamných chýb minulých účtovnýchobdobí účtovaných v beŽnom účtovnom období
Vplyv na nerozdelený zisk
minulých Íokov

Popis významnej chyby

Vytvorené v progÍame oMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatĺva bez starostí.

o KRos

a's.,

wW kros.sk/omega
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Vplyv na neuhradenú stratu
minulých rokov
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Poznámky Úč MÚJ

lČo

3_o1

5

0

I

'l

0

3

9

7

DlČ

2

1

2

0

1

I

8

7

I

cl. ll

(6) lnformácie o oprave nevýznamných chýb minutých účtovnýchobdobí účtovanýchv
bežnom účtovnomobdobí

Čl. ll

opĺava nernýznamných chýb minulých účtovnýchobdobí účtovanýchv beŽnom účtovnom období

1o1

Vplyv na v'ýsledok hospodárenia v
BO

Popis nev'ýznamnej chyby

cl. lll tnformácie, ktoré vysvetl'ujú a dopĺňajúsúvah u a výkaz ziskov

a strát

čl. lll (í) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Čl' ĺlt 1ĺ1 Náklady/vrýnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo vrýský
Náklady

/

Výnosy

Dôvod vzniku

Hodnota

Výnosy z predaja podniku
Výnosy z predaja časti podniku
Náklady z predaja podniku
Náklady z predaja časti podniku
Škody z dôvodu živelných pohrôm

cl. lll
Čl-. lll

(2) a)

1z; a)

celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dthšou ako 5 rokov

Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Názov poloŽky

celková hodnota

záVäzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

c!. Ill (2) b) celková suma zabezpečených zäväzkov
Čl. lll (2) b) celková suma zabezpečených záväzkov

opis zabezpečeného záväzku

spôsob zabezpečenia

Hodnota

Spolu

čl' lll
Čl. ltt

1s1

x

(3) a) Dôvod nadobudnutia vtastných

akcií počas účtovnéhoobdobia

a) DôVod nadobudnutia Vlastných akciĺ počas účtovnéhoobdobia

Čl.lll (3) b) í. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vtastné akcie počas účtovnéhoobdobia
Čl. lll (3) b) 1 ' Nadobudnuté Vlastné akcie a prevedené vlastné akcie počas účtovnéhoobdobia
Názov položky

Počet

Menovitá hodnota

% hodnota na Zl

Nadobudnuté Vlastné akcie

Prevedené Vlastné akcie

čl. lll

(3) b) 2. Nadobudnuté vtastné akcie/prevedené vtastné akcie počas účtovnéhoobdobia

Čt. tll 1e) b) 2. Nadobudnuté vlastné akcie a prevedené vlastné akcie pocas účtovnéhoobdobia

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovníctvo a legaslatíva bez starostí. o KRos a.s., W.kros.sk/omega
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lČo

5

0

1

3

Názov poloŽky

0

9

7

olČ

2

1

2

Počet

0

1

8

8

7

I

o

Hodnota

Nadobudnuté vlastné akcie

Prevedene Vlastné akcie

čl. lll

(3) c) Nadobudnuté vlastné akcie v drŽbe účtovnejjednotky k poslednému

obdobia
Čĺ.ttl

1s; c) Nadobudnuté Vlastné akcie V

dÉbe účtovnejjednotky k poslednému dňu účtovnéhoobdobia

Názov položky

čl. lll

Počet

(5) a) Výška jednottivých druhov záruk atebo

orgánov spoločnosti
Čl. lll

Menovitá hodnota

Hodnota

%

podiel na zl

(4) lnformácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov

Čl. lll 1l; lnformácie, či účtovnájednotka Vytvorila kapitálovli fond z príspevkov podľa s 't23 ods' 2 a

čl. lll

dňu účtovného

1s; a)

217 a

obchodného zákonníka

iných zabezpeéeníposkytnuých pre členov

Výška jednotlivrých druhov záruk alebo iných zabezpečeníposkytnutých pre členov orgánov spoločnosti
Druh záruky

Hodnota záruky členov
štatutárnych orgánov

/ iné zabezpečenie

Hodnota záruky členov

Hodnota záÍuky členov
iných orgánov

dozorných orgánov

c!. Ill (5) b) lnformácie o pôžičkách poskytnuých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovnéhoobdobia
Čl. ltl

1s1

b) lnformácie o pÔŽičkách poskytnut!ých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovnéhoobdobia

Hodnota pôžĺčkyčlenov
štatutárnych orgánov

Druh pôžičky

Hodnota pÔžičky členov

dozorných orgánov

Hodnota póŽičky členov
iných orgánov

Celková suma poskytnutlích pôžičiek
Ceková suma splatených pôžičiek
Celková suma odpustených pôžičiek
Celková suma odpísaných pôžičiek

cl. lll

hlavných podmienkach, na základe kto4ých boli čtenom oľgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičkyposkytnuté
Čl. ltl

(5) c) lnformácie o

1s) c) lnformácie o hlavných podmienkach,

na zákĺade ktoných boli členom orgánov spoločnosti poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôŽičky

Názov položky

Hlavné podmienky

cl.

Ill (5) d) lnformácie o celkovei sume použiých finančných prostriedkov alebo iného plnenia
na súkromnéúčelyčlenmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Čl. tll 1s1 d) Celková suma pouŽit'ých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účelyčlenmi štaturáneho, dozomého a ĺnéhoorgánu účtovnejjednotky, ktoré
sa vyúčtovávajú
Názov položky

Hodnota

Spolu

cl.

ll! (6) a) lnformácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe,
ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnejjednotky
Čl. ltl

1o; a) lnformácie o celkovej sume Íinančných povinnostĺ, ktoré sa nevykazujú V súVahe, ale sú \^ýznamné na

posúdenie Íinančnej situácie

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatĺva bez starostí. o KRos a.s', W.kÍos'sldomega
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Poznámky Úč MÚJ 3-o1

lČo

5

0

1

ĺ

3

0

I

7

DlČ

Názov položky

2

1

2

0

1

8

I

7

I

Hodnota

Spolu

čl. ltl

(6) b) 1. lnformácie o cetkovej sume významných podmienených záväzkov- možná
povinnost', ktorá vznikla ako dôsledok minulej udaIosti

Čl' lll

1o; b) í . lnformácie o celkovej sume \^iznamných

podmienených záväzkov, ktonými sa rozumie moŽná povinnosť, ktorá Vznikla ako dôsledok minulej udalosti
Názov položky

Hodnota

Spolu

Čl. ltl (6) b) 2. lnformácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov- existujúca
povinnost', ktorá vznikla ako dôsledok minulej udaIosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe
Čl. ltt 1o; b) lnformácie o celkovej sume rnýznamných podmienených záväzkov, ktonými sa rozumie existujúca povinnosť, ktorá
Vznikla
ako dôsledok minulej udalosti' ale ktorá sa nevykazuje v súvahe
Názov položky

Hodnota

Spolu

čl. lll
Čl. tll

(6) c)

opis významných finančných povinnosiĺ avýznamných podmienených záväzkov

c) opis vrýznamných finančných povinností a rĺýznamných podmienených záväzkov

1o1

čl. lll

(6) d) lnformá-cie o cetkovej sume významných finančných povinností avýznamných
podmienených záväzkov voči dcérskej účt.jednotke a účt.jeanotre s podstatným vplyvom

Čl' lll

1o; d) lnformácie o celkovej sume \^ýznamných Íinančných povinností a Vlýznamných podmienených záväzkov voči dcérskej účtovnejjednotke a účtovnejjednotke
podstatným vplyvom

Názov položky

s

Hodnota

Spolu

čl. lll

opis významných povinností účtovnejjednotky vyptývajúcich z dôchodkových
programov pre zamestnancov
Čl' lll

1o1

(6) e)

e)

opis vrýznamných povinností účtovnejjednotky vyplývajúcich z

dôchodko\^ých

programov pre zamestnancov

čl. lll

(7) lnformácie o udelení výIučnéhopráva alebo osobitného práva' ktoným sa udelito právo
poskytovat'služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činňostiach

Čl-' lll 1z; lnformácie o udelení v'ýlučnéhopráva alebo osobitného práva, ktoným sa udelilo právo poskytovať sluŽby vo verejnom záujme, pričom
sa wádza ajnáhrada za túto
činnosť V akejkolvek forme:

Podnik zároveň vykonáva aj iné činnostĺ

f]Áno

Bnie

Miesto pre dalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy

Vytvorené v programe oMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí' o KRos a.s.,

W'kros'sldomega
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ČíslodoŽiadania : el-85023/zozotB

tľŕplsz oBcHoDNÉHo REGISTRA
okresného súdu Bratislava
k dátumu 01.04.2020

l

Oddiel: Sro
VloŽka číslo:108498/8
l. obchodné meno

KDH servis s.

r.

o

ll. Sídlo

ľál"Y ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp' súpisnéčíslo):
Safárikovo námestie 77 l 4
Názov obce: Bratislava - Staré Mesto
PSč: 811 02
Štát:slovenská republika
ttl.

tčo: 50 113 o97

lV. Deň zápisu: 22.01.2016
V. Právna forma: Spoločnost's ručenímobmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti)
1' Vydavatel'ská činnost'
2. Reklamné a marketingové sluŽby
|. lolygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
4. organĺzovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. Prenájom nehnutel'ností spojený s poskytovaňĺm in1icň neŽzákladných
sluŽieb
spojených s prenájmom
6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7' Správa nebytového fondu
8- Výroba a predaj predmetov propagujÚcich program a
činnosťstrany v rozsahu vol'nej
Živnosti

Vll. Štatutárny orgán: konatel'
Meno a priezvisko: Mgr' Jana Miklošková

Strana
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Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčíslo):

Martinčekova 30
Názov obce: Bratislava

PSČ:821 01

Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 05.09. 1 977
Rodné číslo:77 590517 482

Vznik funkcie: 03.05.201 7

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručenímobmedzeným:
V mene spoločnosti koná konatel'samostatne.
VlIl. Spoločníci

obchodné meno/názov:
KRESŤANSKoDEMoKRAT|CKE HNUTIE - KDH
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčísto):
Bajkalská 25
Názov obce: Bratislava - mestská čast'NovéMesto
PSČ: 821 01
Štát:Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR ( PeňaŽný vklad
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

)

lX. Výška základného imania
5

000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania
5 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti
Xl. lné d'alšie právne skutočnosti
'l. obchodná spoločnosťbola založená zakladatel'skou zmluvou zo dňa 22.12.2015 v
zmysle ss 105 - 153 zák' č.513ĺ1991Zb.v znení neskoršíchpredpisov'

Výpis zo dňa 01.04.2020
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DAŇovÝ URAD BRATIsLAvA
Ševčenkova32,850 00 Bľatislava

Kĺesťanskodemokratickéhnutie
Šafárikovo námestie 7 7 l 4
81 1 02 Bratislava - mestská
časťStaľé Mesto

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

10029619312020

Legindiová

29.01.2020

z't.0t.2020

02/57378116

Vec
Potvrdenie o stave osobného účtu
Daňový úrad Bľatislava na zák|ade zákona č. 35l20l9 Z. z. o finančnej spľáve a o Zmene

a doplnení niektoých zákonov a $ 53 ods. 4 zákona č. 56312009 Z. z. o správe daní (daňový poľiadok)
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov

potvľdzuje,
že daňový subjekt Kľesťanskodemokľatickéhnutie' DIČ 2020830680, IČo 00586846, Šafáľikovo
námestie 7714,8l

l

02 Bľatislava - mestská časťStaré Mesto

ku dňu 29.01.2020 nemá nedoplatky na spľavovaných daniach.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosťdaňového subjektu za účelomprílohy k Výľočnejspráve KDH
za rok 2019 predkladanej Štátnejkomisii pľe volby a kontrolu financovania politických stľán do
30.apríla2020.

)
Ing. Zazaĺa Šipošová
vedúci oddelenia správy daní

Telefón
+421 2682721t1

Fax
+421

Eĺnail
2682'12353 duba-ba.kontakt@fi nancnasprava.sk

w
www.financnasprava.sk

L|
1lo

socrÁ LNA Po'sŤovŇe

hoč ku B ľĺttis I ttl,ĺt

Zĺiltľuĺlnĺckĺt
3I ,829 02 BľutisIul,u

Kresťanskodemokratické hnutie
Šafárikovo námestie 7714
811 02 Bratislava-Staré Mesto

Váš list čĺslo/zodňa

Naše číslo
150-12t2020-8.AM

Vybavuje/E

Bratislava

Bc. Ladislav Olajos

28. januára2o2o

09061 721 06

ladislav.olajos@socpoist.sk

Vec: Potvrdenie
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávatel'

Mesto

Krest'anskodemokratické hnutie, lČo: 00586846, Šafárikovo námestie 7714,811 02 Bratislava-Staré

je podl'a údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdenia evidovaný v registri
zamestnávatel'ov vedenom Sociálnou poisťovňou od 01 . januára 't993; variabilný symbol 1000113444.

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávatel' Kresťanskodemokratické hnutie,
podl'a údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdenia má splnené odvodové
povinnosti.

Toto potvrdenie nezbavuje zamestnávatel'a povinnosti uhradiť v budúcnosti prípadnésankcie podl'a $
s 240 (penále) zákona č. 461/2003 Z. z' o sociálnom poistenĺ v znenĺ neskoršĺch predpisov

239 (pokuty),

vzniknuté aŽnazáklade právoplatných rozhodnutĺ a týkajÚce sa období zahrnutých v tomto potvrdenĺ'
Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť zamestnávatel'a bez vykonanej !ĺ:ntroly správnosti odvodov.

t Pii'st'fl !iĺŤl}
L} seedÁl.ŕĺ
pobocia Eta?isk.ti
.ér

.269- záhÍadnĺcka č.31' {J29 02 Biaiislava

25

Mgr. Andrea Šuchterová
vedúca oddelenia výberu poistného
zamestnávatel'ov ll'

ra(

Bankové spojenie

Telefón
09061721

1

1

SK91 81 8000000070001

55733

B|C/SWIFT: sPsRsKBÁ*J

lČo

30,i,r7 484

lnternet
h ttp : //www. s o c p o i st. s

k/

DOVE RA
zDRAVoTNÁ PolsŤ oVŇA

Krest'anskodemokratické hnutie

ŠnpÁnlrovo NÁM ESTIE 77 t4
81 1 02 BRATISLAVA-STARÉ M EsTo

yáŠ /lbŕ zo dňa

NaŠe čís/o

24.1.2020

Vybavuje/Telefón
lng. Nad'a Vargová

PV20003í 36

Miesto/Dátum
NITRA
27.1.2020

Vec: Potvrdenie
obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa' a. s. so sĺdlom: Einsteinova 25, 851 o1
Bratĺslava, lČo: 35 942436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l,
oddiel: Sa, vloŽka číslo362718 (ďalej len ,,zdravotná poisťovňa"), vykonávajÚca verejné zdravotné
poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podl'a zákona
č. 58112004 Z. z. o zdravotných poist'ovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niekto4ých zákonov v znenĺ neskorších predpisov,

potvrdzuje,Ževoči
platitel'ovi poistného: KREsŤANsKoDEMoKRAT|GKÉ

HNuTlE
sídlo: ŠAFÁRtKoVo NÁMESTIE 77t4, 81102 BRATISLAVA_STARÉ MEsTo
lČo: oosgsaĺe

Neeviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohl'adávky - z titulu nedoplatkov na poistné
na verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročnéhozúčtovania
poistného naverejné zdravotné poistenie podl'a zákona č.580i2004 z.z' ozdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č' 9512002 Z. z. o poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektoých

zákonov v znenĺ neskorŠíchpredpisov (d'alej len ,,nedoplatky na zdravotnom poistenĺ").
Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť platitel'a poistneho.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platitel'a poistného uhradiť prípadnénedoplatky
na zdravotnom poistenĺ z dÔvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poist'ovňou
aŽ po vydanÍtohto potvrdenia.

S pozdravom

onäysnr
O.

lng. Peter ŠľugeNorr
manaŽér odboru správy poistného
DÔVERA zdravotná poist'ovňa, a. s.

lr

Pravosť tohto potvÍdenia si môžete

a

jednoducho overiť na

Potur'denie obsahujúce faksimile podpisu oprávnenej osoby a predtlačený odtlačok pečiatkyje vydané súlade s ust. s 25 ods. 1 písm. k) zákona
c. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení a zmene d oplnenĺ zákona c. 9512002 z- z. o poisťovníctve
o zmene doplnení niektoých zákonov
znenr neskorších
sa
zdravotnou

DÔVERR zdravotná poisl'ovňa' a. s.
cintorĺnska 5, 949 01 Nitra
Zákaznĺcka linka: 0850 850 850

E-mail: info@dovera.sk, www.dovera.sk

BEz čAKANIA. BEZ PAPlERoV' vŽov oTVoRENÁ.
www.dovera.sk/plus

DÔVE'RA zdravotná poisťovň-a, a. s,, Einsteinova_25, 851 01 Bratislava, zapĺsaná v obchodnom regisÍi okresného súdu Bratislava l,
odd.: sa, vložka č.: 362z18, tČo: 35 942 436, DlČ: 2022051 ,ĺ 30, lČ DPH: sK 2o22o51 130

Nz

vŠľo gecľĺÁzoRnvoTN A

polsŤovŇn

Krest'anskodemokraticke hnutie

ŠnrÁnlrovoľĺÁltĺesT'ľ-77 14
811 02

Váš list čĺslo/zodňa
0058684600

Naše číslo
P001206100499

BRATISLAVA-sĺnnÉ MEsTo

BRATlSLAVA-RUŽlN0V

Vybavuje/linka
Mgr. Martina Hodálová
02t20825390

27.01.2020

Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s', pobočka Brati-slava týmto potvrdzuje, Že u platitel'a
poistného Krest'anskodemokratické hnutie, ŠAFARIKoVoNAMEST|E 7714,
811 02 BMTISLAVA-STARE MEsTo, lČo:oosgoa+o neeviduje ku dňu 27'01.2020
pohl'adávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistného povinnosti doplatit' prípadné d'alšie pohl'adávky
zistené kontrolou.

Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť platitel'a poistného

S pozdravom

''

].

.]Í

l'

:,,,',,,-.i,',ĺ pĺii:íil'ňl' r.ĺ
l]i]l,!i.:,i'1ínii5ii]va,

]],''

Mgr
vedúca

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s'
pobočka Bratislava
Ondavská 3
82521 BRATlsLAvR-nuŽlľĺov

Call centĺum: 0850 003 003
TelefÓn: 0850 003 003
Fax:

E-mail: inÍolinka@vszp.sk
lntemet: www.vszp.sk

na

lerová
covania platieb

Registrácia: obchodný register okresného sÚdu
Bratislava l, oddiel Sa' vloŽka č. 3602/8
lČo: gs gez gzĺ

ae

20220270 40

ffi

l
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Union
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'dte,.otn1
l0
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tt4 5] Brallĺlave
tco. 36.lM8l I
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sgrl,r<r,.r't a.'t'a!rnô v Otrtlxx1noĺrl ltrqrrtlt
olĺĺeĺnel{roĺudu &rtislrra l' oĺld qa ú ŕ r8|2,?'

Kresťanskodemokratické hnutie

ŠnrÁntrovENÁMEsTIE

81102

Naše čĺslo1000701/2020

Váš list číslo

Bratislava

77 14

1

V Bratislave Dňa 27'01.2o2o

Vybavuje: OKP
tel. č. : 0850 003 333
e-mail:

POTVRDEN!E
Union zdľavotná poisťovňa, a's.(dälej len ''zdravotná poisťovňa') ýmto potvrdzuje, Že voči

platitelbvi

lčo:

poistného: Krestänskodemokratické hnutie
00586846

-neevidujeku dňu vystavenia tohto pofuľdenia pohľadávky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky z ročného
zÚčtovania zdravotného poistenia a nedoplatky z vyčĺslenýchúrokov z omeškania.

Týmto pofuľdenímnezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prĺpqdnépohľadávky vzniknuté z dôvodu zmeny
rozhodných skutočnostĺ zistených zdravotnou poisťovňou aŽ po vydaní tohto pofurdenia.
Pofurdenie sa vydáva na vlastnÚ Žiadosť platiteľa.
Jedná sa o oĺiginál potvrdenia. keďŽe spĺňa všetky náleŽitosti uvedené v $25 ods.1) zákona č. 58ol2oo4Z.z. o zdravotnom poistenĺ a o
zmene a doplnenĺ zákona č' 95l2oo2Z'z. o poisťovnĺcfue a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskoršĺchpredpisov
(obsahuje faksimile podpisu oprávnenej osoby a predtlačený odtlačok pečiatky).
Vydanie potvrdenia je moŽné kedykofuek verifikovať na www'union.sk v sekcii online Pobočka
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vedúca oddelenia kontroly platitelov
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