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sPRÁvA I\EZÁvIsLEIIo AI]DÍľonĺ
pľe štatutárny orgán politickej stľany Kľest'anskodemokratické hnutie

Spľáva z auditu účtovnej závieľky

Nrĺzor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky politickej stľany Kĺesťanskodemokľatické hnutie
(ďalej aj ,,politickástranď'), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru2016,výkaz ziskov a strát
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, apoznámky, ktoré obsahujú súhrn výzĺamných
účtovných zésad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, pnložená účtovná závierka poskytrrje pľavdivý a vemý obtaz finančnej
situácie politickej strany Kľesťanskodemokratické hnutie k 31. decembru2016 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č,. 43112002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len,,ziĺkon o účtovníctve").

ZáHadpre názor
Audit som vykonala podľa medziniíľodných audítoľshých štandardov(Inteľnational Standaľds
on Auditing ISA). Moja zodpovednosť podl'a t'ýchto štandaľdov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítoľa za auďit účtovnej závierky. od politickej strany som nezávislá podľa
ustanovení zékoĺač.42312015 o štatutámom audite a o Zĺnene a doplnení zékonač. 43112002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o štatutaľnom audite")
týkajúcich sa etiky, vľátane Etického kódexu audítora, ľelevantn;ých pre môj audit účtovnej
závierky a splnila som aj ostatné požiadavky fýchto ustanovení ýkajúcich sa etiky. Som
presvedčená, že audítorské dôkazy' ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný zžkJad
pľe môj nánot.

Zodpovednosť štatutámeho oreánuza účtovnú závierku
Štamtaľny orgán je zodpovedĺý za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý aveľný obraz podľa zékona o účtovnícfue aza tie intemé kontľoly, ktoré povaŽuje
zapottebĺe na zostavenie účtovnej závierý, ktoľá neobsahuje významné nesprávnosti, či llž
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závieľky je štatutlĺľny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
politickej strany nepľetrŽite pokľačovať vo svojej činnosti,za opísanie skutočností ťýkajúcich
sa nepretľžitého pokľačovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretrŽitého pokĺačovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle politickú stranu
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemalinú ľealistickú moŽnosť nežtakurobiť.

Zodpovednosť audítoľa za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie' či účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nespľávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, avydať spľávu
audítora, vľátane nánoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou
toho, že audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských štandaľdov vŽdy odhalí
ýznamné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môŽu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby aza ýznamné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické roáodnutia používateľov,
uskutočnené na zékJaďe tejto účtovnej závierky.
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V rámci auditu uskutočneného podľa medzináľodných audítorských štandaľdov' počas celého
auditu uplatňujem odboľný úsudok azachovávam profesionálny skepticizmus. okľem toho:

Identifikujem aposudzujem riziká vyznamnej nespľávnosti účtovnej závierky, čr uŽ v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítoľské posfupy
ľeagujúce na tieto ĺizká a získavam audítoľské dôkazy, ktoré sú dostatočné avhodné
na poskýnutie základu pre môj niázor.fuziko neodhalenia významnej nesprávnosti v
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môŽe
zahŕťnť tajnú dohodu' falšovanie, úmyselné vynechanie, nepľavdivé vyhlásenie alebo
obídenie intemej kontľoly.
oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom
vyjadľenia náľzoru na efektívnosť intemých kontľol politickej stľany.
Hodnotím vhodnosť použifých účtovných zásad a účtovných metód a pľimeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štafutáľnym
orgánom.
Robím závet o tom, či štatutĺľny orgán vhodne v účtovníctve pouŽíva pľedpoklad
nepľetľžitého pokľačovania v činnosti a na základe získaĺých audítors\ých dôkazov
závq o tom, či existuje ýznamná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť politickej stľany
nepretrŽite pokľačovať v činnosti. Ak dospejem k závenl, že významrlá neistota
existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace infoľmácie
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto infoľmácie nedostatočné' modifikovať
môj názoľ. Moje závery vychádzajt z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť,
Že politická straĺra prestane pokľačovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
vnej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené tľansakcie
a udalosti spôsobom' ktoý vedie k ich vemémuzobrazeniu.

Správyk ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Spróva k informóciótry ktoré sa uvódzajú vo ýročnej správe

Štatutáľny orgán je zodpoveďný za infoľmácie uvedené vo qýľočnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákonač. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach(ďalej aj

,,zákon o politických stľanách"). Môj vyššie uvedený ĺátzot na účtovnú závierku Sa

nevďahuje na iné infoľmácie vo výľočnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závietky je mojou zodpovednosťou oboznĺĺmenie Sa s

infoľmáciami uvedenými vo qiľočnej správe a posúdenie, či tieto infoľmácie nie sú vo
qýznamnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoľé som
získal počas auditu účtovnej závierky,a\ebo sa inakzdajtbyt'qýznamne nespľávne.

Posúdila som, či výľočná správa politickej stľany obsahuje informácie, ktoých uvedenie
vyŽaduj e zákon o politických stranách.

Na základe pľác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podl'a môjho nžzoru:

- informácie uvedené vo výročnej spľáve zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou
závierkou za dartý rok,

- v'ýľočná spľáva obsahuje informácie podľa zákona o politic\ých stľanách. 2
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okľem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som
získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné
nesprávnosti vo výročnej spľáve, ktorú som obdržala pľed dátumom vydania tejto spľávy
audítoľa. V teito súvislosti neexistujú zistenia, ktoľé by som mala uviesť.

Spróva z preverenia súIadu hospoddrenia politickej stľany Krest'anskodemokratické hnutie
so ztikonom č. 85/2005 Z. z. o politických strandch a politických hnutiach

Štatutárny oľgán je zodpovedný za hospodáľenie politickej stľany Kresťanskodemokľatické
hnutie v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Mojou
zodpovednosťou je pľeveľiť súlad hospodáľenia politickej strany so zákonom o politických
stľanách anazáklade výsledkov preveľenia vydať samostatnú správu z tohto preveľenia.

27. marca2Ol7
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Vúrocna sor ávaza rok 2016

1 Pred kladatel'
Vzmysle $ 30 ods. 1zákona č.85/2005 Z' z opolitických stranách a politických

hnutiach v znení neskorších predpisov, d'alej len zákon č.85l2oo5Z. z. a listu z Úradu štátnej
komisie pre volby a kontrolu financovania politických strán zo dňa 19. 1. 2017 predkladá
Kresťanskodemokratické hnutie Výročnú správu svojho hospodárenia za rok 2016.

2. Východiská hospodárenia

Kresťanskodemokratické hnutie začalo k 1.1.2016 hospodáriť s majetkom v hodnote
459 977,- €, z toho dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol vo výške 26 83o,- €, finančný
majetok mal hodnotu 393 680,- €, pohl'adávky boli výške 37 672,- €, časové rozlíšenie bolo
výške t789,- € a záväzky dosiahli hodnotu 5L7 394,- €.

3. tlospodárenie KDH

Majetok KDH mal k3L. L2.2016 hodnotu
- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
- finančný majetok
- pohl'adávky
- časové rozlíšenie
Záväzky KDH dosiahli k 31. 12' 2ot6 hodnotu
- dodávatel'ské faktúry
- záväzky voči zamestnancom
- odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných
- daň zo závislej činnosti
- krátkodobé rezervy
- sociálny fond

737 969,-€
L7 366,- €

LtB 579,- €
767,- €

L257,-€
37 623,-€

6 915,- €
6 249,- €
2 965,- €

93].,- €
20 347,- €

216,-€

z toho:

z toho:

Dodávatel'ske faktúry za služby týkajúce sa účtovného obdobia roku 2016 vo výške
6o47,- € boli uhradené vpriebehu mesiaca január 2oL7. Neuhradené faktúry za nájomné
vo výške 868,- €, budú uhradené v priebehu roka 20L7.

Mzdy zamestnancov za mesiac december, odvody do Sociálnej poisťovne,
zdravotných poisťovní a daň zo závislej činnosti za mesiac december 2016 boli odvedené
v priebehu mesiaca január 2oL7.

Krátkodobé zákonné rezervy roku 2016 tvoria: rezervy na audit účtovnej závierky a
Výročnej správy KDH za rok 2016 vo výške 3 500,- € a rezervy na nevyčerpané dovolenky za
rok 2016 vrátane poistného vo výške 6 847,- € a rezerva na pokutu vo výške 10 000,- eur'

Ústredie KDH I Bajkalsl(á 25 82101 Bratis|ava |Íel.: +421 2 58 23 34 37 | Fax.'. +421' 2 58 23 34 34 | WWW.kdh'Sk
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Príjmy KDH dosiahli v roku 2016 celkovú výšku
Hlavnú položku príjmov tvorili:
- príspevok zo štátneho rozpočtu,
- dary od fyzických osôb,
- dary od iných organizácií
- členske príspevky,
- bezodplatné plnenia
- prijatý krátkodobý úver
- ostatné krátkodobé finančné výpomoci
- iné prĺmy (úroky, iné ostatné prĺmy)

2798 664,- €

1604 405,- €
358 916,- €

1 150,- €
53 739,- €

330,- €
700 000,- €
80 000,- €

L24,-€

Štruktúra príjmov a ich výška je uvedená v prílohe č. 6 a č. 20.
lné príjmy KDH v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z' v roku 2016 nemalo.

Výdavky KDH dosiahli v roku 2016 výšku 1 860 894,- €.
Na zabezpečenie svojej činnosti vynaložilo KDH nasledovné náklady:
- politická práca (Snem KDH, Rady KDH, celoštátne porady tajomníkov KDH, odborné

semináre a iné politické akcie)
- náklady na volebnú kampaň pre volby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku

20L6,
- výdavky na správne záležitosti (nájomné, energie, administratívne služby, telefónne

a poštové poplatky, cestovné),
- osobné výdavky (mzdové náklady, odvody do poisťovní, príspevok na stravovanie

zamestnancov),
- služby lT, tlačový servis,
- nákup drobného hmotného majetku,
- spotreba materiálu (kancelársky a propagačný materiál, pohonné hmoty, tlač),
- iné výdavky (odpĺsy majetku, poistné, poplatky, audit, členské poplatky, prieskumy, daň

z úrokov),
- osobitné náklady - náklady na stretnutia s občanmi a sympatizantmi v rámci realizácie

projektov celoslovenský deň KDH, celoslovenské stretnutia predsedov oC a starostov,
Deň rodiny, matiek, otcov, detí, výstup na Ďumbier 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. 20

4. DonIňui informácie

Dosiahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2016 je zisk vo výške
I57 77o,- €, ktorý bude zaúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.

Návrh na schválenie účtovej závierky za rok 2016 bude predložený v mesiaci apríl
2017 na zasadnutí Predsedníctva KDH. (5 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

Ústredie KDH I BaĺkalSRá 25, B21,oI Bratislava I Tel.: +421 2 58 23 34 3L | FaX': +421 2 58 23 34 34 | www.kdh'sk
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Kresťanskodemokratické hnutie evidovalo k 3I'72.2oL6 celkom 9 807 riadne
platiacich členov, organizovaných v 792 Kresťanskodemokratických kluboch na Slovensku.
( 9 go ods. 2 písm. i) zákona č.85l2oo5 z. z|.

členské príspevky v roku 20L6 dosiahlivýšku 5373g,- €. V danom roku KDH neprijalo
členský príspevok, ktorého suma za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok
minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou určenou pre príslušné
účtovné obdobie.
( 9 go ods. 2 písm. j) zákona č. 85/2005 z. z.|.

V roku 20L6 prijalo Kresťanskodemokratické hnutie na volebnú kampaň pre volby do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 a na účel financovania činnosti hnutia
nasledovné krátkodobé finančné úvery a pôžičku:
(s 30 ods. 2 písm. f) zákona č.85l2oo5 7. z.|.

Kresťanskodemokratické hnutie predkladá prehl'ad záväzkov po lehote splatnosti
( 9 go ods.2 písm. k) zákona č.85|2oo5z. z.|

zmluvný partner: E-Byt správa domov, s.r.o. Hraničná 5, 058 01 Poprad
výška záväzku: 868,- eur
dôvod vzniku záväzku: zmluva o výkone správy

Názov, adresa, lČo banky Výška úveru € Dátum prijatia
úveru

Dohodnutý termín splatenia

Poštová banka, a.s.

Dvoŕákovo nábrežie 4,

8LI 02 Bratislava,
lČo: gr 34o 89o

400 000,- LL.OL.2076 30.09.2016

Poštová banka, a.s.

Dvoŕákovo nábrežie 4,

9Lt02 Bratislava,
lČo: gt 34o 89o

300 000,- oL.o2.20L6 30.09.2016

Názov, adresa, Výška pôžičky
€

Dátum
pôžičky

prijatia Dohodnutý termín splatenia

MUDr. lvan Uhliarik,
Partizánska 2IL7 l 5, 909 01
Skalica

30 000,-
50 000,-

22.02.2016
29.O2.20L6

3L.L2.20L6
3L.L2.20L6

Ustredie KDH I Bajkalskó 25, B2101 Brati5lava I Tel.: +421 2 58 23 34 31 | Fax': +421' 2 58 23 34 34 | WWW.kdh.5k
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5. Záver
Súčasťou Výročnej správy KDH za rok 20L6 je aj ročná účtovná závierka overená

audítorom, ktorý bol určený Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.
Prílohou Výročnej správy je aj potvrdenie daňového úradu , zdravotných poisťovní

a Sociálnej poisťovne, že KDH nemá k3L.L2'2}L6 nedoplatok na daniach a nedoplatok na

poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie
a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. ( 5 so ods. 2 písm. h) zákona č.

85l2oo5z. z.l
Výročná správa obsahuje informácie o hospodárenícelej strany.
KDH realizovalo svoju hospodársku činnosťv súlade s platnýmĺ právnymi predpismi.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali
žiadne udalosti osobitného významu' { $ go ods. 2 písm. c) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

pre

V Bratislave 2L.3.20t7
Prílohy: 20
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Príloha č.1

VYHLASENIE

Týmto vyhlasujeme, že predložená Výročná správa za rok 2016 za

Kresťanskodemokratické hnutie obsahuje všetky náležitosti podl'a jednotlivých ustanovení

zákona. Správu sme spracovali v súlade s účtovnou závierkou KDH za rok 2016 a v súlade

s platnými právnymi predpismi.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2016 - zákon č.85/2005 Z.z. opolitických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

li

V Bratislave 2L.3.20L7
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Príloha č.2

VYHLASENIE

Týmto vyhIasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana

nevykonávala vo vlastnom mene žiadnu podnikateľskú činnosť a neuzatvorila ani zmluvu

o tichom spoločenstve.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2016 - s 20 ods. 2 zákona č.85/2005 Z.z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

V Bratislave2L.3.2OI7

a

p
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Príloha č.3

VYHlÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana v roku

2016 nezaložila obchodnú spoločnosť a ani sa nestala jediným spoločníkom tejto spoločnosti

za účelom podnikania.

Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2015 založilo a je jediným spoločníkom

obchodnej spoločnosti KDH servis s.r.o., so sídlom Bajkalská 25, 821- 01 Bratislava,

lČo: 50 113 o97, zapísanej dňa 22'L'2o16 do obchodného registra okresného súdu

Bratislava l., odd.: Sro, vložka č. Lo8498/B a založenej za účelom podnikania.

Súčasťou príloh výročnej správy za rok 2016 je kópia výpisu KDH servis s.r.o.,

z obchodného registra SR

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2016 - 5 20 ods. 3 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

predseda

V Bratislave27.3.2OL7

Ustredie KDH I Bajkalská 25, B2101 Bratislava ITel'. +42I 2 58 23 34 3t I Fax". +42I 2 58 23 34 34 | www.kdh.sk
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Príloha č.4

VYHLÁsENIE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie nemalo v roku 2016 príjmy

prostred n íctvom uvedenej o bchod n ej spoločn osti

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2016 - 5 20 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z.z' o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

a

V Bratislave2L.3.2OL7

Ústredie KDH I Bajkalská 25, B21o1 BratiSlava ITel': +42t 2 58 23 34 3t I Fax.: +42I 2 58 23 34 34 | www.kdh.sk
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Príloha č.5

VYHlÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie ako politická strana a

obchodná spoločnosť KDH servis s'r.o., so sídlom Bajkalská 25, 82L 01 Bratislava,

lČo: so IL3o97, ktorej KDH je zakladatelbm a jediným spoločníkom, vkalendárnom roku

2016 nebola a nie je uchádzačom, alebo záujemcom (pri získavaní zákaziek) o účasť na

verejnom obstarávaní podl'a zákona č. 343/2oL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2016 - s 20 ods. 5 zákona č. 85/2005 7. z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

V Bratislave 21.3.2OI7

Ustredie KDH lBajkalská 25' B2101 Bratislava ITel..+421'25823 34 31|FaX.'.+427258233434| Www'kdh.sk
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Príloha č.6

Prehl'ad o príjmoch KDH
V členení podl'a 9 22 ods. 1 zákona o politických stranách

Príjmami KDH v roku 2016 boli:

a) prĺmy z členských príspevkov 53 739,_ €

b) prljmy z darov a iných bezodplatných plnení 360 396,- €

c) prljmy z dedičstva 0,- €

d) prÚmy z predaja alebo prenájmu hnutelhého majetku 0,- €

e) prĺmy z úrokov z vkladov na bežných účtoch v bankách I24,- €

f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností 0,- €

g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovatelhých

na verejnom trhu 0,- €

h) prljmy z pôžičiek a úverov 780 000,- €

i) príspevok zo štátneho rozpočtu: L 604 405,- €

- príspevok za hlasy 1 138 258,- €

- na činnosť hnutia 4o3 267,- €

- príspevok na mandát 62 880,- €

j) iné príjmy z právnych vzťahov 0,- €

Spolu pnjmy a rnýnosy: 2798664,-€

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokraticke hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok 2016 - 5 30 ods.2 písm. e) zákona č. 85/2005 7. z o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

V Bratislave2L3.2017

U5tredie KDH I BajkaIská 25. 82101 Bratislava IIel.: +421' 2 58 23 34 3L | Fax: +421' 2 58 23 34 34 | www.kdh.sk
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Príloha č. 7

VYHLÁsENlE

Týmto vyhlasujeme, že Kresťanskodemokratické hnutie v roku 2oL6 použilo

prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 85/2005 7. z. o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej

správy svojho hospodárenia za rok 2016 - $ 29 zákona č. 85/2oo5 Z.z. o politických stranách

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

V Bratislave2L.3.2OL7

Ústredie KDH I Bajkalsliá 25, B2101 Bratislava I Tel.: +421 2 58 23 34 3I I Fax.'. +42! 2 58 23 34 34 | www'kdh.sk
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a NUJ 't - 01 0 0 5 I 6 IlČo slD

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobae

Strana aktĺv

Korekcia

Bežné účtovné obdoble

Netto r Nettor Brutto
a b, 1 42i3i

17 365,56A" Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 02{ 00ĺ 81 004'í1 63 638,55

285,60

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007

1U2,48 1U2,48 1U2,48x0í0

Stavby 02í - (081 - 092 AÚ) I 975,77 
I

012, 9374,n6 936,2615 912,03

1783,510,00

26 830,18

1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 00B 002

003

285,60 285,60

Nehmotné z vl'ývojovej a obdobnej činnosti
012 - + 091

Softvéĺ 013 - (o73 + o91 AÚ) 285,60

oceniteľné ptävao14 - (O74 + 09ĺ AÚ) 005

dlhodobý nehmotný majetok (01 8 + 01e) (078 + 079 + 091

PosMnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majelok (051 - 095
AU)

008

0092. Dlhodobý hmotný maietok Í. 010 až ?. 020 75 7ĺ8,51 63
I

352,95 12 365,56 2í 830'18

Pozemky (031)

Umelecké dieĺa a zbierky (032) x

' samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 17 277,00 ĺ5 729'69 'ĺ 547'31 4 I11,39

o22 - + 092

l Dopravné prostriedky 023 - (083 + o92 AÚ) 014 40 687,00 40 687,00 3 9ĺ8'00

l Pestovateľské celky trvalých porastov o25 - (o85 + o92 AÚ) I 015

: Základné stádo a ťaŽné zÚeratá 026 - (086 + 092 AÚ)

Drobný dlhodobý hmotný majetok o28 - (o88 + o92 AÚ) 0,00 0,00

lostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 0'19

5 000,00 , 5 000,005 000,00i0213. Dlhodobý flnančný majetok Í. o22 až ?. 028

Poslrytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

Podielové papiere a v obchodných spoločnostiach v
-096

Podielové cenné papiere a v obchodných spoločnostiach s

Dlhové cenné papiere džané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

Póžičky podnikom v skupine a ostatné pÔŽičky (066 + 067) - 096 AÚ

ostatný dlhodobý Íinančný majetok (069 - 096 AÚ)

obstaranie dlhodobého Íinančného majetku (o43 - 096 AÚ)

cenné
osobe

o22 5 000,00 5 000,00 5 000,00

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (o53 - 096 Ao | 
028

Strana 2



a NUJl-01 lČoffilslofT-|-T_]

B. obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 05í

Zásoby r' 03í až ľ. 036

Materiál (112+1191 - 191

Nedokončená rnýroba a polotovary vlastnej výroby ('121+122) - (1sz + 032
I s3)

029

030

031

033

034

035

036

037

038

039

040

o41

119 346,21

767,50

0,00

748,00

19,50

118 578,71

67 817,26

50 76t,45

I 257.33

1 257,33

119 346'2ĺ

767,50

0,00

748.00

19,50

1 18 578,71

67 811,26

50 761,45

1 257,33

I 257,33

431 352,17

37 672,00

37 672,00

393 680'ĺ7

71 994,45

321 685.72

I 788.83

1 788,83

459 971,ĺ8

Výrobky ('l23 - 194)

Zvieratá (124 - 195)

Tovar (132+139) - 196

Poskýnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AU)

2. Dlhodobé pohl?dávky r. 038 až r. 041

Pohl'adávky z obchodného styku (31'ĺ AU až 314AÚ) - 391 AÚ

ostatné pohl'adávky (315 AÚ _ 391 AÚ)

Pohl'adávky voči Účastníkom zdĺužení (358 AÚ - 391 AÚ)

lne pohl'adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AU) - (391 AÚ)

3. KÍátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050

Pohl'adávky z obchodného styku ((3íí A|J až 314 AÚ) _ 391 AÚ)

ostatné pohl'adávky (315 AU - 391 AU)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)

o42

043

044

045

046

047

0,00

x

Daňove pohl'adávky (34'l až345)

Pohl'adávky z dÔvodu Íinančných uzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom Územnej samosprávy (346 + 348)

Pohl'adávky voči účastníkom zdruŽení (35s AÚ - 391 AÚ)

Spojovacĺ Účet pri zdruŽení (396 - 391 AÚ)

ĺné pohl'adávky (335 AÚ + 373 AU + 375 AÚ + 378 AU) - 391 AU

Finančné účty ľ' 052 až r. 056

Pokladnica (2'l'l + 213)

Bankové Účly (221 49 + 261)

Bankové Účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 
^U)

Krĺitkodobý finančný majetok (25'l + 253 + 255 + 256 + 257) - 2g1
AU

obstaranie krátkodobého Íinančného majetku (259 - 291 AÚ)

c. časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059

1. Náklady budÚcich období (38'l)

Príjmy budÚcich období (385)

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 201 607,65 63 638,55 137 969,10

x

4.

048

049

050

05í

052

053

054

x

x

x

055

056

057

058

059

060

Bežné účtovné obdobie

Bĺutto Korekcia Nefto

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

Netto

stÍana aktív c.r.

a b 1 2 3 4
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Súvaha NUJ ,1 - 01 lČo

100 346,57

-57 423,26

157 769,83

37 622,53

20347,34

20347,34

216,04

2't6,04

17 059,15

6 914,79

6249,32

2 964,45

930,59

137 369,10

/ slD

-57 423,26

224 052,02

-281 475,28

517 394,44

13 328.59

13 328,59

't67,22

't67,22

103 898,63

90 355,74

6 578,19

4 338,71

901,99

't 724,00

400 000,00

400 000,00

459 971,18

2.

A.

3.

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + l.072 + Í. o73
Imanie a peňďné Íondy r. 063 až ľ. 067

Základné imanie (411)

PeňaŽné fondy tvorené podl'a osobitného predpisu (41 2)

Fond reprodukcie (413)

oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

oceňovacie rozdiely z precenenia kapitáloých Účastín (415)

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

Rezervný tond (421)

Fondy tvorené zo zisku (423)

ostatné Íondy (427)

Nevysporiadaný v,ýs|edok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r'060 - (r.062 + r.068
+ r'072 + r.074 + r.í 0í )
Cudzie zdroie spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

Rezervy r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné (451 AÚ)

ostatné rezervy (459 AÚ)

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

Dlhodobé záväzky r. 080 ď ľ. 086
záväzky zo sociálneho fondu (472)

Vydané dlhopisy (473)

záväzky z nájmu (474 AÚ)

Dlhodobe pľijate preddavky (475)

Dlhodobe nevyfakturované dodávky (476)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

ostatné dlhodobe záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

Krátkodobé záv'äzky r. 088 ď r. 095
záväzky z obchodného styku (32'ĺ aŽ 326) okrem 323

záväzky voči zamestnancom (33 1 +333)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)

záväzky z dôvodu Íinančných yzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územne| samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

Záväzky voli účastnĺkom zdruŽení (368)

Spojovací Účet pri zdruŽení (396)

ostatné záväzky (379 + 373 AU + 474 AÚ + 479 AÚ)

4. Bankové vtjpomoci a pôžičky r. 098 ď r. 100

Dlhodobe bankové Úvery (46í AÚ)

BeŽné bankové Úvery (23'| + 232 + 46í AU)

Prijaté krátkodobé finančné \^ýpomoci (24'l + 249)

C. časové ĺozlíšenie spolu r. 1o2 až r' 1o3
Výdavky budúcich období (383)

Výnosy budÚcich období (384)

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r.074 + Í' 101

06'l

062
063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075
076

077

078

079

080

081

o82
083

084

085

086

087
088

089

090

09'1

o92

0s3

3.

4.

B.

1.

2.

094

095

096

097

098

099
'ĺ00

ĺ0ĺ
102

103

'l04

0,00

0,00

0,00

0 0

Bezprostredne
č.r. Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné

obdobie
strana pasív

6a b 5
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ziskov a strát NUJ2-01 lČoffi/slDfTTl

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 opravy a udžiavanie 04

5'l2 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 ostatné sluŽby 07

08521 Mzdovénáklady

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 09
poistenie

525 ostatné sociálne poistenie 010

527 Zákonné sociálne náklady 0'l1

528 ostatné sociálne náklady o12

53'ĺ Daň z motorových vozidiel 013

532 Daň z nehnutel'ností 014

538 ostatné dane a poplatky 015

541 Zmluvne pokuty a penále 016

542 ostatné pokuty a penále o17

543 odpísanie pohl'adávky 018

544 Úroky o19

545 Kuzové straty 02o

546 Dary 021

547 osobitné náklady 022

023548 Manká a škody

549 lné ostatné náklady 024
--.lr551 odpisy dlhodobého nehmotného majetku | 025

]a dlhodobeho hmotného majetku 
]

552 Zostatková cena predaného dlhodobého 026
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

553 Predané cenné papiere 027

028554 Predaný materiál

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029

030556 Tvorba fondov

557 Náklady na precenenie cenných papierov 031

558 Tvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek 032
.it561 

| Poskýnuté príspevky organizačným | 033

|zložkám lll
562 

| 
Poskytnuté príspevky iným účtovným l 034

|iednotkám l

563 Poskytnuté príspevky Íyzickým osobám 035
_-_lt565 | Poskytnuté príspevky z podielu | 036

jzaplatenej dane 
I

567 Poskýnuté príspevky z verejnej zbierky 037

Účtová trieda 5 spolu r. O1 až r. 37 o38

680 726,42

8 483,22

2 546,26

89,38

34 440,03

918 981,41

98 687,97

32 'ĺ88'05

3324,22

77,47

303,68

10 000,00

17 742,67

37 831,91

4 659,75

'10 806,62

680726,42

I483,22

2 546,26

89,38

34 440,03

918 98'ĺ'41

98 687,97

32 '188,05

3 324,22

77,47

303,68

10 000,00

17 742,67

37 83'ĺ'9'1

4 659,75

10 806,62

ĺ81 577'19

1'l 932,46

5 344,24

253,96

28 775,59

844 290,68

I 08 929,43

37 858,07

4 239,94

77,47

213,28

3 169,09

63 048'ĺ6

18 453,33

23 403,91

1 860 889'06 'ĺ 331 566'80

Náklady

b

číslo
riadku

c

Hlavná
nezdaňovaná

1

nnosť
Spolu

3 42

Zdaňovaná
Bezprostredne

číslo
účtu

1 860 889,06
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NUJ2-01ziskov a strát

601 Tžby za vlastné výrobky

602 Tžby z predaja služieb

604 Tžby za predaný tovar

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 Zmena stavu zásob polotovarov

613 Zmena stavu zásob výrobkov

614 Zmena stavu zásob zvierat

62'| Aktivácia materiálu a tovaru

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb

623 Aktivácia dlhodobeho nehmotného
majetku

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 Zmluvné pokuty a penále

642 Ostatné pokuty a penále

643 Platby za odpísané pohl'adávky

644 Úroky

645 Kurzové zisky

646 Prijaté dary

647 osobitné výnosy

648 Zákonnépoplatky

649 lné ostatné výnosy

651 Íňby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 Tžby z predaja cenných papierov a
podielov

654 Tžby z predaja materiálu

655 Výnosy z krátkodobeho Íinančného
majetku

656 Výnosy z pouŽitia fondu

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

658 Výnosy z nájmu ma|etku

661 Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 Prijate členské príspevky

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 Dotácie

Učtová trieda 6 spolu r. 39 až r.73

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.

74 - r.38
591 Daň z príjmov

595 Dodatočné odvody dane z príjmov

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

lČoffi/slDfT-fT--]

123,75 123,75

330,00 330,00

0,00 71

039

040

041

o42

043

044

045

046

o47

048

049

050

051

o52

053

054

055

056

057

058

059

060

061

068

069

070

07'l

072

073

074

075

0,00 0,00

062

063

064

065

066

067

1 150,00

358 9 1 6,37

53 738,75

1 604 404'5'ĺ

2 0'ĺ8 663'38

157 774,32

'I 150,00

358 91 6,37

53 738,75

1 65 299,

64

820114,37

1 050 096,34

-281 470,46

1 604 404,51

2 018 663,38

157 77 4,32

4,49 4,49076

077

078

4,82

157 769,83 -281 475,28

číslo
účtu

a

Výnosy

b

Hlavná
nezdaňovaná

1

Spolu

3c 2

čtovné
Zdaňovaná

Bezprostredne

I

číslo
riadku

1 57 769,83

Strana 6
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Poznámky
k účtovnej závierke zostavenei k 31.12.2oL6

t. Všeobecné údaje

L. Názov strany a jej skratka
Sídlo:
lČo:
Dátum registrácie:
Číslo registrácie:

Krest'anskodemokratické hnutie (KDH)

Bajkalská 25, 82I01 Bratislava, Slovenská republika
00s86846
23.02.L990
NWs/2-382ĺL99o

2. Štatutárny orgán: Alojz Hlina - predseda KDH, Hummelova 2166 /8,8LI01
Bratislava - Staré Mesto

3. Politická činnosť
4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 3]..]-2.2oL5 bol 7 osôb ak3L'12.2016

bol 6,1osôb.
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2ot5: účtovná závierka bola schválená na

zasadnutí predsedníctva KDH dňa 29. apríla 2016.
7. Kresťanskodemokraticke hnutie založilo a stalo sa jediným spoločníkom obchodnej

spoločnosti KDH servis s.r.o., Bajkalská 25, 82I01 Bratislava (s zo ods. 4 zákona č.

85l2oo5 7'z' o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov). KDH servis s.r.o. bola zapísaná dňa 22.L.2016 do obchodného registra
okresného súdu Bratislava l.

tl. Účtovné zásady a metódy
L Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo

svojej činnosti'
2. V priebehu účtovného obdobia roka 2016 neboli vykonané zmeny účtovných metód

ani účtovných zásad. Účtovné metódy a všeobecná zásady boli účtovnou jednotkou
konzistentne a plikované.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení:
o účtovná jednotka oceňuje nakupovaný dlhodobý hmotný a nehmotný

majetok obstarávacími cenami, t.j. cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi
s obstaraním, napr. preprava, inštalácia, montáž a pod' Súčasťou obstarávacej
ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré
vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania,

o 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 súčasťou obstarávacej ceny'

Ustredie KDH IBajkalská 25, B2101 BratiSlava ITel.: +421 258233431'IFaxj.+421'258233434| www.kdh.sk
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o účtovná jednotka oceňuje pohl'adávky pri ich vzniku menovitými hodnotami.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožitel'né pohl'adávky formou
opravných položiek.

o Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky,
provízie za sprostredkovanie a pod.)' Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky
z úverov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou podielu.

o Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa dlhodobý finančný
majetok oceňuje takto:

o Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených
účtovných jednotkách: obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie
ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

o účtovná jednotka oceňuje krátkodobý fĺnančný majetok ich menovitými
hodnotami.

o účtovná jednotka oceňuje časové rozlíšenie na strane aktív menovitými
hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

o 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 účtovníctve a V účtovnej závierke V tomto
ocenení.

o účtovná jednotka oceňuje rezervy menovitými hodnotami, resp. sa oceňujú
v predpokladanej výške záväzku.

o účtovná jednotka oceňuje prijaté úvery menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovná jednotka prijate pôžičky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku.
o účtovná jednotka oceňuje časové rozlíšenie na strane pasív menovitými

hodnotami vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím'

4. Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje v súlade s 523 MF sR č. Mr/24342/2oo7-74,
ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre

účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, a to
mesačnou odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny, počnúc mesiacom zaradenia do
používania, v závislosti od stanovenej doby životnosti a času, počas ktorého je
majetok použitelhý pre súčasnú činnosť. Pozemky sa nedopisujú.
odpisová skupina ]. - mesačný odpis vo výške t/+8 obstarávacej ceny
odpisová skupina 2 - mesačný odpis vo výške t/l2 obstarávacej ceny
odpisová skupina 6 - mesačný odpis vo výške L/480 obstarávacej ceny

5. Poistenie majetku
Účtovná jednotka má majetok - dopravné prostriedky v hodnote 40 687 ,- € poistené
formou zmluvného poistenia a formou havarijného poistenia.

Ústredie KDH l BaJkalská 25, B2101 BratiSlava |Íe|': +42I 2 58 23 34 31' I Fax.: +421' 2 58 23 34 34 | www.kdh.sk
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Ročné poistné predstavuje sumu LLL3,- eur. lný majetok účtovná jednotka nemá
poistený.

6. opis údajov na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch drobný hmotný investičný
majetok v hodnote do 1700,- eur.

t!!. lnformácie, ktoré doplňujú a vysvetlfujú údaje v súvahe a vo v'ýkaze
ziskov a strát

Ústredie KDH l Bajkalská 25,82107 BratiSlava I Tel.: +421 2 58 23 34 3I l Fax.: +421 2 58 23 34 34l www.kdh.sk



Vzorová tabu!'ka k č!. ! ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoI'níkov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočĺtaný počet zamestnancov 6,1 7

z toho početvedúcich zamestnancov 1 I

Počet dobrovoľnĺkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľnĺkov, ktorĺ vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia



Vzorová tabul'ka k č!. lll ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabul'ka č. í

Spolu

1 139,40

853,80

285,60

1 139,40

853,80

285,60

Zostatková hodnota

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob'
nehmotn majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného

majetku

Ostatn dlhodob
nehmotn majetok

ocenite!'né právaSoftvér

1 139,40

853,80

285,60

'ĺ 139,40

853,80

285,60

Nehmotné
v sledky

zv vojovej
a obdobnej

člnnostl
Prvotné ocenen!e - stav
na začiatku beŽného
Účtovného obdobia

prĺrastky

rlbytky

presuny

Stav na konci beŽného

čtovného obdobia
Oprávky - stav na
začiatku beŽného
Účtovného obdobia

prĺrastky

rltbytky

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

opravné poloŽky - stav
na začĺatku bežného
čtovného obdobia

prĺrastky

rlbytky

Stav na konci bežného
Účtovného obdobia



Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Stav na konci beŽného

čtovného obdobia

Tabul'ka č.2

Spolu

130540,62

1342

561 64,1 1

75718,51

108710,44

10806,62

56164,1 1

63352,95

Poskytnuté
preddavky

na
dlhodob
hmotn
maietok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Drobn
a ostatny
dlhodob
hmotn
majetok

45735,58

1342

47077,58

0

43952,04

3125,54

47077,58

0

Zák!adné
stádo

a t'ažné
zvieratá

Pestovatel'ské
celkytrval ch

porastov

Dopravné
prostriedky

40687

40687

36769

391 8

40687

Samostatné
hnutel'né

veci
as bory

hnutel'n ch
vecí

26363,53

9086,53

17277

21452,14

3364,08

9086,53

15729,69

Stavby

15912,03

15912,03

6537,26

399

6936,26

Umelecké
diela

a zbierky
Pozemky

1842,48

1842,48

Prvotné ocenenie -

stav na začiatku
beŽného ťlčtovného
obdobia

prĺrastky

ť'bytky

presuny

Stav na konci

bežného tjčtovného
obdobia
oprávky - stav na

začiatku beŽného
učtovného obdobia

prírastky

rlbytky

Stav na konci

beŽného tjčtovného

obdobia
Opravné položky -
stav na začiatku
beŽného tičtovného



Zostatková hodnota

21 830,1 8

12365,56

1783,54

0

391 8

0

491 1,39

1547,31

9374,77

8975,77

1842,48

1842,48

obdobia
prĺrastky

rlbytky

Stav na konci

bežného t]lčtovného

obdobia

Stav na začiatku
beŽného čtovného
obdobia
Stav na konci
beŽného tjčtovného
obdobia

Vzorovátabul'kakčl.Illods.4a5 oštrukt reaozmenách jednotliv ch poloŽiekdlhodobéhofinančného majetku

Spolu

Prvotné ocenenie

5000

5000

opravné položky

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob
finančn
majetok

0bstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

Ostatn
dlhodob
finančn
majetok

P Žičky
podnikom

v skupine a
ostatné p Žičky

Dlhové cenné
papiere dÉané do

splatnosti

Podielové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti

s podstatn m
vplyvom

PodieIové cenné
papiere a podiely

v ovládanej obchodnej
spoločnosti

5000

5000

Stav na začiatku beŽného

čtovného obdobia

Prĺrastky

Ubytky

Presuny

Stav na konci beŽného tjčtovného

obdobia

Stav na začiatku beŽného

čtovného obdobia

Prírastky



Zostatková hodnota

5000

5000

5000

5000

Ubytky

Stav na konci beŽného Účtovného

obdobia

Stav na začiatku beŽného
Účtovného obdobĺa
Stav na konci beŽného tjčtovného
obdobia

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 4 o štruktrire dlhodobého finančného majetku

Účtovná hodnota ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
čtovného obdobia

5000

beŽného tičtovného
obdobia

5000

Hodnota vlastného iman!a ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
čtovného obdobia

5000

bežného
čtovného
obdobia

5000

Podiel tičtovnej jednotky
na hlasovacích právach

(v %)

100

Podiel na základnom
imaní(v %)

100

Názov
spoločnosti

KDH servis s.r.o.



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 6 o poloŽkách krátkodobého finančného majetku

Tabul'ka č. 1

Tabul'ka č. 2

Stav na konci bežného tičtovného
obdobiaUbytkyPrírastkyStav na začiatku beŽného tičtovného

obdobiaKrátkodob fi nančn majetok

Majetkove cenné papiere na

obchodovanie

Dlhové cenné papiere
obchodovanie

na

Dlhové cenné papiere so
splatnost'ou do jedného roka

džané do splatnosti

Ostatné realizovateľné cenné
papiere

obstaÉvanie krátkodobeho
Íinančného majetku

Krátkodob finančn majetok
spolu

Vplyv ocenenia na vlastné imanieVplyv ocenenia na v sledok hospodárenia bežného
čtovného obdobia

Zv šeniel zniženie hodnoty

(+Ĺ)
Krátkodob finančn majetok

Majetkove cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

ostatné realizovatel'né cenné papiere

Krátkodob finančn majetok spolu



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 7 o v voji opravn ch položiek k zásobám

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 9 o v voji opravn ch poloŽiek k pohlhdávkam

Stav na koncl beŽného
čtovného obdobia

Ztičtovanie opravnej
položkv

Zníženie opravnej
položkv

Tvorba opravnej poloŽky
(zv' šenie)

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobiaDruh zásob

Materiál

Nedokončená v roba

a polotovary vlastnej
vvrobv

V robky

Zvieratá

Tovar

Poskytnut preddavok

na zásoby

Zásoby spolu

Stav na konci bežného
čtovného obdobia

Ztjčtovanie opravnej
poloŽky

ZníŽenie opravnej
položkv

Tvorba opravnej položky
(zv'šenie)

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobiaDruh pohl'adávok

Pohl'adávky
z obchodného styku

ostatné pohladávky

Pohl'adávky voči
r]častníkom zdruŽenĺ

lné pohľadávky

Pohl?dávky spolu



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. í0 o pohl'adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Vzorová tabul'ka k čl. lII ods. 12 o zmenách vlastn ch zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Stav na konci

bezprostred ne predchádzaj ceho čtovného
obdobia

37672

37672

bežného tičtovného obdobia

767,50

767,50

Pohl'adávky do lehoty splatnosti

Pohl'adávky po lehote splatnosti

Poh!'adávky spolu

Stav na konci beŽného
tičtovného obdobia

lmanie a fondy

Fondy zo zisku

Presuny
(+ )

Ubytky
G)

Prírastky
(+)

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

Základné imanie

z toho:

nadačné imanie v nadácii

vklady zakladatelbv

prioritn majetok

Fondy tvorene podl'a

osobitného oredoĺsu

Fond reprodukcie

Oce ovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkou
Oce ovacie rozdiely
z precenenia kapitálov ch

častín

Rezervn fond

Fondy tvorené zo zisku



-57423,26

157769,83

100346,57

-281475,28

-281475,28

0

157769,83

157769,83

224052,02

-281475,28

.57423,26

ostatné Íondy

Nevysporiadan' v sledok
hospodárenia minul'ch rokov

V sledok hospodárenĺa za
t]lčtovné obdobie

Spolu

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 13 o rozdelení čtovného zisku alebo vysporiadaní čtovnej straty

Bezprostredne predchádzajtice čtovné obdobie

Rozde!enie čtovnéhozisku

-281475,28

Vysporladanie čtovnej straty

Názov položky

Účtovn zisk

Prĺdel do základného imania

Prĺdel do fondu tvoreného podľa osobitného predpĺsu

Prĺdel do fondu reprodukcie

Prĺdel do rezervného fondu

Prĺdel do fondu tvoreného zo zisku

Prĺdel do ostatnych fondov

Uhrada straty minul ch obdobĺ

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minulych rokov

lné

Účtovná strata

Zozákladného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatn ch fondov



-281475,28

Z nerozdeleného zisku minul ch rokov

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul ch rokov

lné

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. í4 písm. a) o tvorbe a pouŽltí rezerv

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 14 písm' c) a d) o záväzkoch

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

20347,34

20347,34

Zrušenie alebo
zníženie rezeru

Použitie rezerv

13328,59

13328,59

Tvorba rezerv

20347,34

20347,34

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

13328,59

13328,59

Druh rezervy

Jednotlivé druhy krátkodob ch
zákonn' ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch
zákonn, ch rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodob ch

ostatn,ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch
ostatn'ch rezerv
Ostatné rezervv spolu

Rezervy spolu

Stav na konci

bezprostredne predchádzaj ceho
čtovného obdobia

103898,63

103898,63

167,22

bežného tičtovného obdobia

867,57

16191 ,58

17059'í5

216,04

Druh záväzkov

Záuäzky po lehote splatnosti

Záuäzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou

splatnosti do iedného roka

Krátkodobé záväzky spolu

Zäuäzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane

Zäuäzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť

rokov



167,22

104065,85

216,04

17275,19

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Vzorová tabu!'ka k čl. lll ods. í4 písm. e) o v voji sociálneho fondu

Vzorová tabu!'ka k čl. lll ods. 14 písm' f) o bankov ch veroch, p Žičkách a návratn ch finančn ch v pomociach

Bezprostred ne predchádzaj ce
čtovné obdobie

125,83

575,07

533,68

167,22

BeŽné tičtovné obdobie

167,22

496,06

420,24

216,04

Sociálny fond

Stav k prvému d u ričtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému d u čtovného obdobia

Suma istiny na konci
bezprostred ne predchádzaj ceho

čtovného obdobia

400000

400000

Suma istiny na konc!
beŽného tičtovného obdobia

0

0

Forma zabezpečenia

ZäloŽné práuo

k pohl'adávkam z Účtov

v zmysle Zmluvy

Splatnost'

30.9.2016

V ška roku v %

4o/o p.?.

Mena

EUR

Druh cudzieho
zdrqa

Krátkodob
bankov ver

P Žička

Návratná finančná
v'pomoc
Dlhodob 'bankov
ver

Spolu



Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. 15 o v znamn ch poloŽkách v nosov budticich období

Vzorová tabul'ka k čl. lll ods. í6 o majetku prenajatom formou Íinančného prenájmu

Stav na konci bežného tičtovného
obdobiaÚuytryPrírastky

Stav na konci bezprostredne
predchádzaj ceho tičtovného obdobia

PoloŽky vynosov budticich
období z d vodu

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Eur pskej nie

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho zemného celku

zostatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobeho majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

nepouŽitého sponzorského

d!hodobého majetku
obstaraného zo sponzorského

Stav na konci beŽného tičtovného
obdobiaFinančn nákladlstina

Stav na konci bezprostredne
predchádzajriceho rjčtovného

obdobia
Záväzok

Celková suma dohodnut ch platieb

do jedného roka vrátane



od jedného roka do piatich rokov

vrátane

viac ako päť rokov

Vzorová tabul'ka k č!' !v ods. 6 o Účele a v ške pouŽltia podielu zaplatenej dane

Vzorová tabul'ka k č!. lV ods. 8 o nákladoch vynaloŽen ch v stivislosti s auditom čtovnej závierky

PouŽitá suma beŽného tičtovného
obdobia

PouŽitá suma z bezprostredne
predchádzaj ceho čtovného obdobia

Zostatok podlelu zaplatenej dane beŽného tičtovného obdobia

Účel pouŽitia podielu zaplatenej dane

Suma

3500

3500

Jednotlivé druhy nákladov za

overenie čtovnej závierky

uistbvacie audĺtorské sluŽby okrem overenia čtovnej závierky

da ové poradenstvo

ostatné neaudítorské sluŽby

Spolu



SPRÁvA o PREVERENÍ sÚlĺou o HoSPooÁnBľÍ PoLITIcKEJ sTRANY

so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických stľanách a politických hnutiach

a so zákonom 181/2014 Z, z. o volebnej kampani

Pre štatutáľny orgán póliticLej strany Krest'anskodemokľatické hnutie

Uskutočnila som pľeveľenie súladu hospodárenia so zákonom č. 85/2005 Z.z. o politických
stranách a politických hnutiach (ďalej len ,,zákon'o) a pľeveľenie súladu So zákonom
č.I8Il20l4 Z. z. o volebnej kampani politickej stľany Kľesťanskodemokľatické hnutie k 3l.
decembľu 20l 6.(ďalej len o,zákon").

Zodpovednos t' š tatutárneho or gánu

Štatutáľny oľgán je zodpovedný za hospodárenie politickej strany v zmysle požiadaviek
zákonaazadodrŽanie súladu so zákonom o volebnej kampani.

Zodpovednos t' audíĺor a

Mojou zodpovednost'ou je vyjadriť záver o výsledkoch preverenia a vydať spľávu o tomto
pľeverení. Pľeveľenie som vykonala v súlade s Medzináľodným štandardom pre zákazky na
preveľenie. V zmysle tohto štandardu je mojou povinnosťou dospieť k záveľu, či som nezistila
Žiadne skutočnosti, na zák|ade ktoľých by som sa domnievala, že hospodáľenie politickej
stľany nie je v súlade so zákonmi. okľem toho som povinná dodržiavat' príslušné eticke
poŽiadavky.

Preverenie súladu hospodárenia so zákonmi pľedstavuje zákazku na limitované uistenie. V
ľámci zákazky audítoľ vykonáva postupy, ktoré zahŕňaiú predovšetkým zisťovanie informácií
od manaŽmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analytické
postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci pľeverenia majú podstatne menší ľozsah než postupy
vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnýrni audítoľskými
štandaľdnri, a preto poskytuje menšie uistenie ako audit.

Zóver

Na základe môjho preveľenia som nezisti|a Žiadne skutočnosti' na základe ktoľých by som sa
domnievala. Že hospodáľenie politickej strany k 31 ' decembľu 2016 nie je v súlade so zákonmi.

21. marca2017

Ing. Vieľa BLAŽEKOVA,

Číslo licencie SKAU 196

n Č.licencie 196 .

Bomoľa

Sľíá(J

Stolečné 933. 0l3 32 Dlhé Pole
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Príloha č.9

lnformácia o finančnei situácii KDH v rokoch 2oL4,2oL5,2oL6

V EUR

Tento prehl'ad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

svojho hospodárenia za rok 201-6 - 9 30 ods. 2 písm. b) zákona č' 85/2005 Z.z. o politických

stranách a polĺtických hnutiach v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 2I.3.2017

Ukazovatel' Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

Majetok celkom: 296 046,- 459 97r,- 137 969,-

Záväzky celkom: 7L994,- 5L7 394,- 37 623,-

Príjmy celkom: LOLO 64L,- 1050 097,- 20L8 664,-

Výdavky celkom 1 398 956,- L33L572,- 1860 894,-

Hospodársky

výsledok: - 388 315,- - 281 475,- L57 770,-

Ústredie KDH I Bajkalská 25, B21o1 Bratislava l Tel.: +421 2 58 23 34 3I I Fax.: +42I2 58 23 34 34l www.kdh.sk
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Príloha č. 10

Prehl'ad nákladov vynaložených na volebnú kampaň za volby do Národnej
rady Slovenskej republiky konané v roku 2oL6

Náklady na volebnú kampaň pre volby do Národnej rady Slovenskej republiky konané
v roku 2016 boli vo výške 1 555 554,35 eur.

Prehl'ad nákladov do 31'12. 2015 v eur, V členenípodl'a 5 3 ods. 8 zákona o volebnej
kampani:

a) náklady na úhradu predvolebných prieskumoV a volebných

prleskumov verejnej mienky

b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

c) náklady na vysielanie poĺitickej reklamy

d) náklady na úhradu volebných plagátov

e) náklady obchodnej spoločnosti

f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných

náhrad zamestnancov politickej strany

g) prehl'ad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje

$ 23 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z.z. - uvedený v prílohe č. 11

h) všetky ostatné náklady po|itickej strany na propagáciu jej činnosti,

cielbv a programu

Sumár nákladov:

Sumár peňažných darov:

34922,9L

9 428,-

0,-

37 L72,22

0-

667,23

LO3 469,73

209 L7L,54

291361,90

LO3 469,73

Ustredie KDH I Bajkalsl(ó 25' B2101 BratiSlava IIel.. +421 2 58 23 34 3I I Fax': +421" 2 58 23 34 34 | www.kdh.sk
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Prehľad nákladov vynaložených v roku 2oL6, v členení podl'a s 3 ods' 8 zákona

o volebnej kampani:

a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných

prieskumov verejnej mienky

b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

c) náklady na vysielanie politickej reklamy

d) náklady na úhradu volebných plagátov

e) náklady obchodnej spoločnosti

f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehl'ad cestovných

náhrad zamestnancov politickej strany

g) prehl'ad darov
a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje

9 23 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z.z. - uvedený v prílohe č. 11

h) všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti,

cielbv a programu

Sumár nákladov:

Sumár peňažných darov:

5 400,-

L22 473,94

83 628,7L

380 009,66

7356,45

280 363,37
330,-

664993,69

r264L92,45

280363,37

0,-

Ustredie KDH lBajkals(á25'B21'o1' Bratis|ava ITel': +42].258233431'IFax.:+421'258233434| WWW'kdh.Sk
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Prehl'ad nákladov vynaložených na volby do NR SR spolu:

a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných

prieskumov verejnej mienky

b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

c) náklady na vysielanie politickej reklamy

d) náklady na úhradu volebných plagátov

e) náklady obchodnej spoločnosti

f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehl'ad cestovných

náhrad zamestnancov politickej strany

g) prehľad darov

a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje

9 23 ods' 7 zákona č.85l2oo5 Z.z. - uvedený v prílohe č. 11

h) všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti,

cielbv a programu

Suma nákĺadov spolu:

Sumár peňažných darov:

40322,9L

L31901,94

83 628,7L

4L7 L8t,88

0,-

8023,68

383 833,10

330,-

874 165,23

1 555 554,35

383 833,10

Tento prehľad predkladá Kresťanskodemokratické hnutie ako súčasť Výročnej správy

za rok 2016 - 5 30 ods.2 písm' m) zákona č. 85/2005 Z. z o politických stranách a politických

hnutiach v znení neskorších predpisov.

pre

V Bratislave 21.3.2017

Ústredie KDH l Bajkalská 25 B21O1 Bratislava |Íel' +427 2 58 23 34 31' I Fax.'. +42L 2 58 23 34 34 | WWW.kdh.Sk
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7

Príloha č. 11

Prehl'ad o prijatých daroch v roku 2oL6
(9 30 ods. 2 písm. g) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

Evidencia darov (podl'a 5 23 ods. 7. zákona č. 85/2oo5 7.z.|:

Prehl'ad darov, ktoých hodnoto sa určuje podľa 5 23 ods.7. zókona č.85/2005 Z.z
podľa 5 3 ods. 8 písm. g) zákona o volebnej kamponi

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Dušan Vojtek, Hôrky 2, oLo o+ Žilĺna

b) údaje o dare: peňažný dar
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, 2.2'2016
d) hodnota daru podl'a darovacej zmluvy: 1000,- Eur
e) dátum prijatia daru: 12' 2.2ot6
f} číslo platobného účtu darcu: sK8952000000000009863742
8) číslo platobného účtu KDH: sK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou pod!'a 9 24 ods.l.

a) lng. Andrej Sočuvka, Daniela Dlabača 978/2, o1o 01Žilina
b) peňažný dar
c) Bratislava, L.3.2OL6
d) 700,- eur
e) L3.2OL6
f) sK2509000000000076222347
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

3.

a) Milan Moravčík, Štefánikova L4,94I01 Bánov,
b) peňažný dar
c) Bratislava, 1.2.20L6
d) 2 000,- eur
e) 2.2.201.6
f) sK145200000000001.0978555

s) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods'1'

a) lng' Lucia Moravčíková,lána Stanislava 353L/24,841 05 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 5.2.2OL6
d) 1- 000,- eur

2.

4

Ustredie KDH I Bajkalská 25, B2101 BratiSlava |Íel' +42I 2 58 23 34 31' | 73y''. +427 2 58 23 34 34 | WWW.kdh.sk



oKDHĺäiTÉľiľP-'

6.

e) 8.2.2OL6
f) sK697s000000004015818786
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

5.

a) Bc.7uzana Vojteková, Hôrky 2, oLo o+ Žtlina
b) peňažný dar
c) Bratislava, 8.2.20L6
d) 500,- eur
e) L6.2.2016
f) sK8952000000000009863742
g) SK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1.

a) lng. Ján Hudacký, švábska 278/76,080 05 Prešov
b) peňažný dar
c) Bratislava, 7.I.2016
d) 3 000, -eur
e) L7.L.2OL6
f) sK6031000000001340079901
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) lng. Ján Hudacký, Švábska 278/76,080 05 Prešov
b) peňažný dar
c) Bratislava,28.L.2OL6
d) 6 604, -eur
e) 29.L.2OL6
f) sK6031000000001340079901
g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

a) lng. Ján Hudacký, Švábska 278/76,080 05 Prešov
b) peňažný dar
c) Bratislava, 26.2.2076
d) 5 232, -eur
e) 29.2.2OL6
f) sK6031000000001340079901
g) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.1

a) JUDr. Pavol Hrušovský, Golianova 978/L!I,949 01 Nitra
b) peňažný dar

7

8

9

Ústredie KDH I BaJkalsl(á 25, 82101 BratisIava Irel.: +42I 2 58 23 34 3L l Fax.: +427 2 58 23 34 34 | www'kdh.sk
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c) Bratislava, L5.2.2OL6
d) L795,20 eur
e) L6.2.2076
f) sK8509000000000030927990
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

10.

a) JUDr. Pavol Hrušovský, Golianova 978/LIL,949 01 Nitra
b) peňažný dar
c) Bratislava,22.2.2OL6
d) 840,- eur
e) 29.2.2OL6
f) sK8509000000000030927990
g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1.

IL
a) Jolana Szitová, Rázusova 75219,053 ].1Smižany
b) peňažný dar
c) Bratislava, 9.2.2OL6
d) 1800,- eur
e) 9.2.2076
0 sK1102000000001s30889251
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

L2
a) lng. Pavol Abrhan, Podzámska 29,94o 01 Nové Zámky
b) peňažný dar
c) Bratislava, t4.L2OL6
d) 10 000,- eur
e) L8.L.2OL6 5000,- eur

L9.L.20L6 5000,- eur
f) sK060900000000s077239952
g) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

13

a) lng. Pavol Abrhan, Podzámska 29,94o 01 Nové Zámky
b) peňažný dar
c) Bratislava, I2.2.20L6
d) 6 500,- eur
e) 20.2.20L6, 23.2.20L6, 29.2.20L6
f) 20.2.20L6 2890,- eur SK0609000000005077239952

23.2.2016 27 LO,- e u r S K2 30900000000003455 2 1-5 3

29.2.2016 8 10,- eu r SK0609000000005077239952

Ustredie KDH I Bajkalská 25' B2101 BratiSlava I Te|.: +421 2 58 23 34 3L l Fax.'. +421" 2 58 23 34 34 | WWW.kdh'5k
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e) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

L4
a)

b)

c)

d)

e)

MUDr' František orlovský, 1.mája 564/4,064 01Stará Ľubovňa
peňažný dar
Bratislava, 23.2.2016
500,- eur
25.2.20L6
s K5 00 200000000 1 0 2 4 5 43602
sK3 209000000005075 2389s6
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

f)

s)
h)

15.

a) lng. Ján Kokarda, Lipová 322/2, o44ILŽdaňa
b) peňažný dar
c) Ždaňa, L.2.2o76
d) 750,- eur
e) 3.2.2OLG
f) sK436s00000000000355s503
g) SK3209000000005075238956
h) darca odpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods'1

16.

a) Gerda Fodorová, Štúrova 560, 9o8 41 šaštín - Stráže
b) peňažný dar
c) Bratislava, 22.L.2016
d) 886,20 eur
e) 2s. L.2OL6
f) sK6765000000000019792968
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca odpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

77

a) PharmDr. JUDr. lvona Vicianová, Štefánikova 22,953 0L Zlaté Moravce
b) peňažný dar
c) Zlaté Moravce, L6.L2.2}L5
d) 3 500,- eur
e) L3.L.2016
f) sK947500000000401704s98
g) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.L

L8.

PharmDr. JUDr. lvona Vicianová, Štefánikova22,953 01Zlaté Moravce
peňažný dar
Zlaté Moravce, ].6'12.2015
3 500,- eur

a)

b)

c)

d)

Ústredie KDH IBalkalská 25, B2101 Brati5lava ITel.: +421 25823 34 31 | 72y.'.+421'258233434| WWW'kdh.Sk
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e) Zs.L.2OL6
f) sK9475000000004017704598

e) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

19.

PharmDr' JUDr. lvona Vicianová, Štefánikova22,953 01Zlaté Moravce
peňažný dar
Zlaté Moravce, 27 .L.2oL6
3 500,- eur
16.2.2016

f) sK9475000000004017704598
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.L

20
a) PharmDr. JUDr. lvona Vicianová, Štefánikova 22,953 oIZ:laté Moravce
b) peňažný dar
c) Zlaté Moravce, 29.L.2oI6
d) 3 500,- eur
e) L7.2.20L6
f) sK947500000000401.7704s98
g) sK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

2L
a) PharmDr. JUDr. lvona Vicianová, Štefánikova22,953 01Zlaté Moravce
b) peňažný dar
c) Zlaté Moravce, 2.2.20!6
d) 3 500,- eur
e) L8.2.20L6
f) sK9475000000004017704598
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

22
a) PharmDr. JUDr. lvona Vicianová, štefánikova22,953 01Zlaté Moravce
b) peňažný dar

Zlaté Moravce, 5.2.2016
3 500,- eur
22.2.20L6
sK9475000000004017704598
sK3 20900000000s07s 2389s6
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

23.
a) Mgr. Katarína Baričiaková, Petofiho9247/10,82I06 Bratislava 214
b) peňažný dar

a)

b)

c)

d)

e)

c

d

e
f)

8)
h)

Ústredie KDH IBajkalská 25, B2101 BratiSlava lTe|.: *421 258233437|Fax.+421'258233434lt www.kdh'sk



oKDH[H['TÉľiĺ*-'

c) Bratislava, 20.L.2OL6
d) 5 200,- eur
e) 2L.L.2OL6
f) sK117500000000000209ss33
S) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

24
a) Stanislav Troška, Hlavná u]ica 47ol25, 018 64 Košeca
b) peňažný dar
c) Bratislava, 18.2.20L6
d) 10 000,- eur
e) L9.2.20L6
f) sK67020000000018613829s7
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

25
a) lng' Ján Mišovič, Turnianska 4845188,903 01Senec
b) peňažný dar

26
a) Andrej Suchý, Galaktická 322518, 82L 02 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, L7.2.20L6
d) 20 000,- eur
e) 22.2.2016
f) sK9102000000003231s06sss

B) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

27
a) Ján Halko, Hôrky 632/368,038 43 Kláštor pod Znievom
b) peňažný dar
c) Bratislava, 17.2.2016
d) 20 000,- eur
e) 23.2.2016
f) sK810200000000290193sss8
g) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

c) Bratislava, I8.2.2OL6
d) 10 000,- eur
e) 19.2.2OL6
f) sK7411000000002619099664
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1
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28
a) MUDr. Ján Bielik, Bernolákova 2624172A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
b) peňažný dar
c) Bratislava, 24.2.201.6

d) 5 000,- eur
e) 26.2.2OL6
f) sK63s600000000s8s3388003
g) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

29
a) Mgr. Nataša Žembová, Dušnica 535/24,906 38 Rohožník
b) peňažný dar
c) Bratislava, 4.2.20L6
d) L5 000,- eur
e) 4.2.2OL6
f) sK4809000000000189702136
g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

30.
a) Mgr. Nataša Žembová, Dušnica 535/24,906 38 Rohožník
b) peňažný dar

Bratislava, 24.2.20L6
4 610,- eur
25.2.20L6
s K48 09000000000 1 89 7 02136
sK3 209000000005075 238956
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.L

31.
a) Peter Barbas, Slovenská 36, o82 21 Velký Šariš
b) peňažný dar
c) Velký Šariš, 10.2.2016
d) 59L,- eur
e) LO.2.2OL6
f) sK026s000000000020222ro2
s) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

32.
a) Mgr' Alojz Pŕidal,9L9 55 Kátlovce 230
b) peňažný dar
c) Bratislava, 20.L.2OL6
d) 1.400,- eur
e) 22.L.20L6
f) sK6809000000000045336288

c

d

e

f)

s)
h)
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e) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

33
a) Mgr' Alojz Pŕidal,919 55 Kátlovce 230
b) peňažný dar
c) Bratislava,22.2.2OL6
d) 400,- eur
e) 22.2.2OL6
f) sK680900000000004s336288
g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

34.
a) Mgr. Alojz Pŕidal,919 55 Kátlovce 230
b} peňažný dar

Bratislava, 23.2.2016
150,- eur
23.2.20L6
s K680900000000004s336288
s K3 20900000000507s2389s 6

darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1
35

a) lng. Ladislav štefanec, o1o 04 Hôrky 1O7

b) peňažný dar
c) Bratislava,26.2.2OL6
d) 1 500,- eur
e) 29.2.20LG
f) sK3575000000000307372973
g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods'1

36.
a) lng. Milan Šindler, Vŕbová 8,82L 07 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 24.2.20L6
d) 1 893,48 eur
e) 25.2.2076
f) sK9809000000000010831.97s
g) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

37.
a) lng. Milan Šindler, Vŕbová 8,82LO7 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 24.2.20L6
d) 6 420,- eur

c
d

e

0
s)
h)
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e) 29.2.2OL6
f) sK9809000000000010831975

e) sK320900000000507s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.L

38
a) lng. Mária Horňáková, Južná trieda 1566/4L,040 01 Košice
b) peňažný dar
c) Košice, 3.2.2076
d) 44L,- eur
e) 5.2.201,6
f) sKs909000000000442589377
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

39
a) lng. Mária Horňáková, Južná trieda 7566147,040 01 Košice
b) peňažný dar
c) Košice, L8.2.2oI6
d) 374,40 eur
e) I8.2.2OL6
f) sKs909000000000442s89377
g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods'1

40
a) lng. Jozef Bobík, Š. Moyzesa L4, o7L 01 Michalovce
b) peňažný dar
c) Bratislava, 25.L.2OL6
d) 3 000,- eur
e) 9.2.20L6
f) sK3411000000002612409615
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa s 24 ods.L

4T
a) lng. Bohuslav Vajcík, Stanekova 2785lL4,84]. 03 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, L.3.2OL6
d) 5 000,- eur
e) 2.3.201.6

f) sK6002000000000491347o32
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

42.
a) lng. Ľubomír Leško, A Hlinku 44, o82 21 Veký Šariš
b) peňažný dar
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c) Bratislava, 22.L.20L6
d) 564,- eur
e) 22.L.2016
f) sK4609000000000504796L96
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

43
a) lng. Marĺán Radošovský, ul. Andreja Hlinku L5L4/L9,95L 15 Mojmírovce
b) peňažný dar
c) Bratislava, I4.L2OI6
d) 2 000,- eur
e) t9.L.2OI6
f) sK863100000000322018s813
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

44
a) lng. Marián Radošovský, ul. Andreja Hlinku I574lI9,951 15 Mojmírovce
b) peňaŽný dar
c) Bratislava, 23.2.2016
d) 4 150,- eur
e) 25.2.2016
f) sK863100000000322018s813
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

45
a) lng. Ladislav Rehák, Stanekova 3o52/2L,84L 03 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, L.3.20t6
d) 10 000,- eur
e) 2.3.2076
f) sK0311000000002932494ss6
g) SK320900000000507s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

46.
a) lng. Viliam Majda PhD., J. Martáka 10659/13A, 036 08 Martin
b) peňažný dar
c) Bratislava, L.2.2076
d) 2 270,- eur
e) 4.2.2OL6
f) sK5211110000006886038004
g) SK320900000000507s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

47
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a) lng. Tomáš Kováčik', Beňadická 3o9L/3,85103 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 7.L2OL6
d) 2 000,- eur
e) 8.1.2016 1000,- eur

LI.L.2OLG 1000,- eur
f) sK4s02000000003212790554
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

48.
a) lng. Peter Bobula, 956 02 Urmince 59
b) peňažný dar
c) Bratislava,22.2.2016
d) 500,- eur
e) 23.2.20L6
f) sKss6s00000000001579979L
g) SK320900000000s0752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

49
a) lng. Mgr. Dušan Pekár, Martinská 37,82L 05 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, L8.I.2OL6
d) 15 000,- eur
e) 2.2.2016
f) sK7209000000000011L93477

B) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

50.
a) lng. Mgr. Dušan Pekár, Martinská 37,82I05 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 2.3.2OL6
d) 13 000,- eur
e) 2.3.2OL6
f) sK7209000000000011L93477
g) SK320900000000507s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.L

51
a) Mgr. Marián Sopčák, sNP 1426/5,oL7 07 Považská Bystrica
b) peňažný dar
c) Bratislava, 26.I.2016
d) 624,- eur
e) 3.2.2OL6
f) sK6402000000002348438053
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sK3 209000000005075238956
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a g 24 ods.1

52
a) Mgr. Marián Sopčák, sNP 1426/5,oL7 07 Považská Bystrica
b) peňažný dar
c) Bratislava, L2.2.20I6
d) 310,- eur
e) 17.2.2OL6
f) sK64020000000023484380s3
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

53
a) MUDr. Eva Grey, Púpavová 69014,84I04 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 25.L.2O76
d) 1000,- eur
e) 27.L.2OL6
f) sK650200000000s0s4741042
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

54.
a) MUDr. Eva Grey, Púpavová 690/4,84I04 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 26.2.20L6
d) L326,- eur
e) 29.2.2016
f) sK6s0200000000s05474L042
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nĺe je osobou podľa 5 24 ods.1

55
a) lng. Albín Maslaňák, 029 62 oravské Veselé 750
b) peňažný dar
c) Bratislava, 3.2.201,6

d) 1.000,- eur
e) 3.2.2016
f) sK3409000000000322L25527
g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

56.
a) lng. Albín Maslaňák, o29 62 oravské Veselé 750
b) peňažný dar
c) Bratislava, 22.2.2016
d) 1770,- eur

s)
h)
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57

58

e) 22.2.2016 1000,- eur
23.2.2016 77O,- eur

f) sK3409000000000322125527
e) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

a B. Blažej Gondžúr, Exnárova 25,080 09 Prešov
b peňažný dar
c Prešov, 8.1.2016
d 2 000,- eur
e LI.L.2OL6
f) sK1075000000004020892366
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.L

a) B' Blažej Gondžúr, Exnárova 25,080 09 Prešov
b) peňažný dar
c) Bratislava, 5.2.2OL6
d) 1000,- eur
e) L7.2.2016
f) sK107s000000004020892366
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

59
a) Mgr., PaedDr. Renáta ocilková, Studenohorská 2068l45,84L 03 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava,2l.L2.2Ot5
d) 500,- eur
e) L8.L.2OI6
f) sK1702000000004847248042

s) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.L'

60
a) Mgr., PaedDr. Renáta ocilková , Studenohorská 2068/45,84I03 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 2L.L2.2015
d) 400,- eur
e) 9.2.201.6
f) sK1702000000004847248042
s) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

61
a) Mgr., PaedDr. Renáta ocilková, Studenohorská 2068l45,84L 03 Bratislava
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62

b) peňažný dar
c) Bratislava,2L.L2.2OL5
d) 450,- eur
e) 24.2.20L6
f) sK1702000000004847248042
e) SK320900000000507s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1.

a) lng. Stanislav Kahanec, Jurkovičova 6579ĺ12,080 0L Prešov
b) peňažný dar
c) Prešov,26.2.2oL6
d) 4 2I3,- eur
e) 29.2.20L6
f) sK22s6000000008843s67001
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

63
a) lng. Michal Slašťan, Plavisko 449/IL8,034 01 Ružomberok
b) peňažný dar
c) Bratislava, 8.2.2016
d) 3 000,- eur
e) 8.2.2OL6
f) sK6909000000000331662228
g) SK320900000000507s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.L.

64.
a) lng. MichalSlašťan, Plavisko 449/LL8,034 01 Ružomberok
b) peňažný dar

Bratislava, 8.2.20L6
2 000,- eur
23.2.20L6
s K69 09 000000000 3 3 1 662228
sK3209000000005075238956
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) lng' MichalSlašťan, Plavisko 449/L!8,034 01 Ružomberok
b) peňažný dar
c) Bratislava, IL.L.20L6
d) 200,- eur
e) 7L.L.2016
f) sK6909000000000331662228

B) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

c

d

e
f)

s)
h)

65.
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66
a lng. Lukáš Domin, Husitská 1325128,957 04 Bánovce nad Bebravou
b peňažný dar
c Bratislava, 2LL.2OL6
d 322,- eur
e 2L.L.2016
f) sK2409000000000264600827
g) SK320900000000507s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods'1

67

a) Milan Majerský, Sídlisko pri prameni 1368/24,054 01 Levoča
b) peňažný dar
c) Levoča, L5.t.2oL6
d) 1 000,- eur
e) 18.I.2016
0 sK92560000000085334s8002
g) SK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods'1

68.

a) MUDr. lvan Uhliarik, Partizánska2I!7/5,909 01Skalica
b) peňažný dar
c) Bratislava, 17.2.2016
d) 4 000,- eur
e) 17.2.2016
f) sK910900000000s074067Lo4
g) SK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

69
a) lng. Marek Mesároš, Rokošova l.242/57,951 31 Močenok
b) peňažný dar
c) Bratislava, L4.L2OL6
d) 1 500,- eur
e) 18.1.2016
f) sK227s000000004009216260

s) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

70.
a) lng. Marek Mesároš, Rokošova l.242157,951 31 Močenok
b) peňažný dar
c) Bratislava, L9.2.20L6
d) 200,- eur
e) 22.2.20L6
f) sK227s000000004009216260
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7!

72.

73.

74.

75

g) SK320900000000s075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

a) lng. Marek Mesároš, Rokošova l.242/57,951 31 Močenok
b) peňažný dar
c) Bratislava, 26.2.2OL6
d) 200,- eur
e) 29.2.20L6
f) sK22750000000040092L6260
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) PhDr' Ján Beljak, PhD., Rákoš 896I/26,960 01 Zvolen
b) peňažný dar
c) Zvolen,I2.L.2OI6
d) 600,- eur
e) L2.L.2OL6
f) sK0911000000002617398193
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods'1

a) PhDr. Ján Beljak, PhD., Rákoš 896L/26,960 01 Zvolen
b) peňažný dar
c) Zvolen, I4.L.2OI6
d) 750,- eur
e) L9.I.2OL6
f) sK0911000000002617398193
g) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nĺe je osobou podl'a 5 24 ods.L

a) lng. Ján oparty, Žizkova 6319/3oA, 8LL02 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava,22.2.2016
d) 500,- eur
e) 25.2.2016
f) sK697s0000000006024868s3
g) SK320900000000s0752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.L.

a) lng. Ferdinand Exner, Chmelník 2443lI3,085 01Bardejov
b) peňažný dar
c) Bratislava, 8.2.2076
d) 530,- eur
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e) 9.2.2OL6
f) sK250900000000008s022187
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

76.
a) lng. Ferdinand Exner, Chmelník 2443lL3,085 01 Bardejov
b) peňažný dar

Bratislava, 19.2.20L6
190,- eur
23.2.20L6
s K 2 s 0900000000008 5 022L87
s K32090000000050752389s6
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) lng. Ján Gabčo, J. Král'a IL2!/73,020 01 Púchov
b) peňažný dar
c) Bratislava, 25.2.2016
d) 1 000,- eur
e) 2s.2.20L6
f) sK7683300000002s00161600
g) sK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods'1

78.
a) Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., Klincová 237lL9,821 08 Bratislava
b) peňažný dar

Bratislava, 17 .2.201,6

5 000,- eur
L9.2.20L6
s K7 9 02 00000000 244 3 4 4s 1.L2

sK3 2090000000050752389s6
darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) lng. Jozef Kislík, Lesná L4344/8A,080 01 Prešov
b) peňažný dar
c) Bratislava, 4.2.2076
d) 500,- eur
e) 8.2.20!6
f) sK0802000000003813649572
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.1'

a) lng. Jozef Kislík, Lesná t4344/8A,080 01' Prešov

c

d

e
f)

s)
h)

77

c

d

e

f)

s)
h)

79

80
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b) peňažný dar
c) Bratislava, 22.2.20L6
d) 400,- eur
e) 24.2.2OL6
f) sK0802000000003813649572

S) SK320900000000507s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

81
a) Ladislav Banský, Novomeského 22L6/28, 984 03 Lučenec

b) peňažný dar
c) Bratislava,L2.2.2OI6
d) 480,- eur
e) L9.2.2016
f) sK10110000000026161700s8
g) SK320900000000s0752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

82.
a) lng. Miloslav Hatala, Moskovská 2328/19,949 01 Nitra

b) peňažný dar
c) Bratislava, 25.L.20L6
d) 800,- eur
e) 3.2.2016
f) sK24020000000030s1343L62
g) SK320900000000507s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

a Mgr. Anton Šmotlák, Pribišova 3I73/6,84L04 Bratislava

b peňažný dar
c Bratislava, L6.2.2016
d 276,- eur
e 19.2.20L6
f) sK60111100000011662790L8

s) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

84.
a) lng. Marián Javorka, 034 95 Likavka 5]-8

b) peňažný dar
c) Bratislava, 25.1,.201.6

d) 2 000,- eur
e) 26.L.201.6
f) sKs37s000000004008269L76
g) SK320900000000s0752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

83
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85.
a) lng. Marián Javorka, 034 95 Likavka 5]-8

b) peňažný dar
c) Bratislava, L5.2.20L6
d) 350,- eur
e) L7.2.20L6
f) sK537s000000004008269L7 6

s) sK320900000000s07s2389s0
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

86
a) Katarína Hudáková, Šafárikova 43ol88, o48 01 RoŽňava

b) peňažný dar
c) Bratislava, 8.L.20I6
d) 500,- eur
e) 20.L20L6
f) sK7809000000005035668142
g) SK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods'1

87
a) Alojz Hlina, Hummelova2166/8,81103 Bratislava 1

b) peňažný dar
c) Bratislava, L8.1.20I6
d) 1000,- eur
e) 2O.L.2OL6
f) sKs211000000002913869965
g) SK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

88
a) lng. Martin Jech, 090 42 okrúhle 7
b) peňažný dar
c) Bratislava, 7.L.20L6
d) 288,- eur
e) 7.1.2OL6
f) sK4209000000000620ss0636

s) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa $ 24 ods.1

89.

a) Mgr. Mária Geletková, Stojan L295l2z,052 01Spišská Nová Ves
b) peňažný dar
c) Bratislava,22.L.2OL6
d) 700,- eur
e) 25.L.2016
f) sK4956000000007537795001
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g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

90.
a) lng. Martin Novodomec, Jula Horvátha 9oL/32,967 o1Kremnica
b) peňažný dar
c) Bratislava, 26.L.20I6
d) 600,- eur
e) 27.L.2OL6
f) sK0983605207OO42O324407 O

g) SK320900000000507s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

91
a) Peter Smolka, Stará cesta 265l17,013 01Teplička nad Váhom
b) peňažný dar
c) Bratislava, 23.2.2OL6
d) 1 000,- eur
e) 24.2.2016
f) sK0911000000002610203s09
g) SK320900000000s07s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

92
a) Jaroslav Urík, 018 26 Plevník - Drienové 186

b) peňažný dar
c) Bratislava, 23.L2.2OL5
d) 528,- eur
e) L.3.2OL6
f) sK2811000000002916866727

B) SK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

93.
a) lng. Jozef Válek, 023 01 oščadnica 1706
b) peňažný dar
c) Bratislava, 23.2.20L6
d) 1000,- eur
e) 25.2.2016
f) sK1011000000002916567321
g) sK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods'1

94.
a) Mgr' Martina Uličná, Železničiarska 3, 81104 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 2I.I2.zOLs
d) L224,- eur
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e) 7.L.20L6 1 000,-
8.1.201.6 224,-

f) sK4s09000000000177LL2948

e) SK3209000000005075238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

95
a) Mgr. Martina Uličná, Železničiarska 3, 8LI04 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 8.2.2OL6
d) 594,- eur
e) L5.2.20L6
f) sK4509000000000177LL2948
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

96.
a) Mgr. Branislav Borovský, Jamnického 3o2L/7o' 841 05 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 25.I.20L6
d) 830,- eur
e) 27.L2OL6
f) sK123100000000300098460s
g) SK320900000000s07s2389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods'1

Evidencia darov _ právnické osoby

a) l.V.A'P., spol. s r.o', Radlinského 13, 90101 Malacky
b) peňažný dar
c) Bratislava,22.1..201.6
d) 400,- eur
e) 25.1.2016
f) sK4511000000002947464392
g) SK320900000000507s238956
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

a) KOOR, s.r.o., Bajzova L,82108 Bratislava
b) peňažný dar
c) Bratislava, 27.L.2OL6
d) 750,- eur

L

2
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1.

e) 22.2.2OL6
f) sK6902000o0o0o277L409858
g) SK32090000000050752389s6
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

Prehl'ad o prijatých daroch v roku 2ot6 do 200,- eur

Evidencia darov (podl'a 5 23 ods' 7 . zákona č.85/2005 z.z.)

Prehľad dorov, ktoých hodnoto sa určuje podl'a 5 23 ods.7. zókona č.85/2005 Z.z
podľd 5 3 ods. 8 písm. g) zákgna o volebnej kdmpani

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Valéria Ďurkovská, Brodno 452, olo 14 Žilina

b) údaie o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: 100,-
d) dátum prijatia daru: 29.1'2oL6
e) číslo platobného účtu darcu: sK3009000000000560497L82
f} číslo platobného účtu KDH: sK3711000000002918629055
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou pod!'a 9 24 ods.l.

a) Radko Duda, 094 09 Sedliská 280
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) Ls.L.2OL6
e) SK44s2000000000002s82083
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

a) RNDr. Helena Hrušovská, Golianova LLL,949 01 Nitra
b) peňažný dar
c) L64,40 eur
d) L9.2.2076
e) SK8509000000000030927990
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

4.

a) Andrej Hajduk, O72 L6 Hatalov 91
b) peňažný dar
c) 184,19 eur
d) zs.2.2oL6
e) SK0602000000001673 446458

2

3
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6

5.

8.

f) sK3209000000005075238956
e) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

a) Miroslav Glevaňák, Uherova 2909/27,058 01 Poprad
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) s.2.2016
e) SK8783605207 004204626!77
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) Gerda Fodorová, štúrova 560, 9o8 41 Šaštín - Stráže
b) peňažný dar
c) 168,- eur
d) 2s.t.2oL6
e) SK6765000000000019792968
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1.

a) Tomaš Jedinák, Hrdinov sNP 46, 036 01 Martin
b) peňažný dar
c) 180,- eur
d) L3.L.2OL6
e) SK0209000000000061270987
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

7

9

a) Jana Jedináková, Hrdinov SNP 46, 036 01 Martin
b) peňažný dar
c) 25,- eur
d) L3.r.2016
e) SK1809000000005043328L48
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

a) František Kočalka, Suchačkova t7, 036 01 Martin
b} peňažný dar
c) 162,- eur
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29.2.201"6

sK250900000000035 1448886
s K3209000000005075 238956
darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

a) PharmDr. JUDr. lvona Vicianová, Štefánikova 22,953 01 Zlaté Moravce
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) L3.7.20L6
e) SK947s000000004017704s98
0 sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

I7

a) MUDr. Ján Palbvčík, Margarétová L, 07101 Michalovce
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) 13.r.2016
e) SK94750000000040177O4598
f) sK96s6000000004202092001
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

72

a) lng' Monika Véghová, 900 41 Rovinka 502
b) peňažný dar
c) 142,80 eur
d) 22.L.2016
e) SK8611000000002617L04255
f) sK320900000000s075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

13.

Slavomír Majerčák, 059 06 Lechnica 23
peňažný dar
49,- eur
L7.2.20L6
s K1075000000004020892366
sK3 209000000005075 238956
darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

d)

e)

f)

s)

10

a

b

c
d

e
f)

s)
L4
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15

a) JUDr' Lýdia Budziňáková, Pod vinicou 36, 054 01 Levoča
b) peňažný dar
c) 42,- eur
d) 29.1.2016
e) SK4409000000000520O72083
f) sK3209000000005075238956

8) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

a JUDr. Lýdia Budziňáková, Pod vinicou 36, 054 01 Levoča
b peňažný dar
c 26,46 eur
d 22.2.20L6
e s K44090000000005 2 0 07 2083
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

1"6

a) Róbert Rybovič, 065 45 Plavnica č. 348
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) 26.2.2076
e) SKs6s2000000000006328007
f) sK32090000000050752389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

L7
a) Lýdia Radošovská, ul' A. Hlinkl 15t4/t9,951 15 Mojmírovce
b) peňažný dar
c) 80,- eur
d) L.3.2OL6
e) SK863100000000322018s813
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

18.

a) lng. Július Vyrostek, 065 01 Forbasy 93
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) 2.2.2OL6
e) SK8775000000004013189859
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

Mgr. Jana Majdová, M.Dulu 13A, 036 08 Martin
peňažný dar
200,- eur

19

a)

b)

c)
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L2.2.20L6
sKs2 1 1 1 10000006886038004
sK3209000000005075238956
darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

a) Michal Deket, Trnavská cesta 16, 92207 Velke Kostol'any
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) L2.1..2016
e) SK2309000000000283763680
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1'

2T

a) Thomas Grey, Púpavová 690/4, 84L 04 Bratislava
b) peňažný dar
c) 19L,- eur
d) 2.3.20t6
e) SK446s000000000011063s76
f) sK320900000000507s2389s6
g) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

22
a) Albín Maslaňák, 029 62 oravské Veselé 750
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) 28.1.2016
e) SK3409000000000322 L25527
f) sK3209000000005075238956
g) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, Že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

23

a) Marek Degro, Čordákova 2L, o4o 23 Košice
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) 23.2.2OL6
e) SK7211000O0OO026I2422I23
f) sK3209000000005075238956
g) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

24.
a) Radovan Gondžúr, Exnárova 25, 080 09 Prešov
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) 23.2.2OL6
e) SK440200000000296813125s

d)

e)

f)

s)

20
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f) sK320900000000s075238956
e) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

25
a) MUDr. lvan Uhliarik, Partizánska2L77/5,909 01Skalica
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) 4.1.2016
e) SK910900000000s074067 LO4
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.L.

26
a) Tibor Balberčák, Lúčna 8L8/25,093 01Vranov nad Topľou
b) peňažný dar
c) 138,- eur
d) 4.2.2016
e) SK6s0900000000056166627s
f) sK32090000000050752389s6

8) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.
27

a) Jozef Mikloško, Roman ova 22,851 02 Bratislava
b) peňaŽný dar
c) 199,- eur
d) 23.2.2OL6
e) SK7584100000001100L44794
f) sK3209000000005075238956

8) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

a) lng. Marek Mesároš, Rokošova l.242/57,951 31 Močenok
b) peňažný dar
c) 150,- eur
d) 5.1..2OL6
e) SK22750000000040092L626O
f) sK320900000000s07s2389s6

B) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1.

a) doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Rákoš896I/26,960 01Zvolen
b) peňažný dar
c) 200,- eur
d) 27.Ĺ.2016
e) SK3011000000002615329872
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

28

29

30.
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31.

32

33.

3s

34

a) Peter Stanko, Čerešňová 90, 9oo 25 Chorvátsky Grob
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) 1s.1.2016
e) SK4409000000000480592307
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) Andrej Klapica, Hoštáky 31,92L 01 Piešťany
b) peňažný dar
c) 50,- eur
d) 22.2.20L6
e) SK7809000000000283678494
f) sK320900000000s07s238956

8) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

a) Mária Jakubišinová, školská 298/12, o55 61Jaklovce
b) 'peňažný dar
c) 190,- eur
d) Lr.L.2Or6
e) SK7009000000000s2294I4s7
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

a) Margita Nunhadtová, Veterná 3, 053 42 Krompachy
b) peňažný dar
c) 65,- eur
d) 21.L.2076
e) SKs00900000000s20084682
f) sK320900000000s07s2389s6

B) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods'1.

a) Ján Vančo, Kasalova L2,949 01 Nitra
b) peňažný dar
c) 158,10 eur
d) 23.2.20L6
e) SK21750000000006842507 63

0 sK320900000000s07s238956

8) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1.

lng. Tibor Tuhársky, Kalinčiakova 43,963 01 Krupina
peňažný dar
60,- eur

a

b

c
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26.2.20L6
s K270900000000007 1570094
s K3 209000000005075 238956
darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.l

36
a) Marcel Ďurkovský, Brodno 452,o1otqŽilina
b) peňažný dar
c) L00,- eur
d) 28.r.2016
e) SK37110000000029186290s5
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

37
a) Marcel Ďurkovský, Brodno 452, oLo IqŽilina
b) peňažný dar
c) 38,- eur
d) r8.2.20L6
e) SK591100000000261053s028
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

38
a) Ján KmeĹ lnovercká 1'L37/8,9].101Trenčín
b) peňažný dar
c) 66,14 eur
d) 23.2.2OL6
e) SK8009000000000041427748
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.L.

39
a) Ján Morovič, Myjavská ]'5, 8]-L 03 Bratislava
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) L9.L.2OL6
e) SK14110000000026187 46209
f) sK320900000000s07s2389s6

8) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1
40.

a) Matej Krčmár, Krásnohorská20,85L 07 Bratislava
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) L1.L.2OL6
e) SK4409000000000634052515

d)

e)

f)

s)
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f) sK3209000000005075238956
s) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

4L
a) PhDr. lvan Rác, PhD., 951 427behy 252
b) peňažný dar
c) L2O,- eur
d) 24.2.2OL6
e) SK5909000000000234368692
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

42
a) Anna Dudová, 065 34 Velká Lesná 109
b) peňažný dar
c) 49,- eur
d) L'.2.2OL6
e) SK3202000000002969018051
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

43
a) Anna Dudová, 065 34 Velká Lesná 109
b) peňažný dar
c) 38,- eur
d) 24.2.2016
e) sK1702000000001284547 4s8
f) sK32090000000050752389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

44.
a) Ján Duda, 065 34 Velká Lesná 109
b) peňažný dar
c) 162,- eur
d) 2s.2.2076
e) SK3202000000002969018051,
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1

45.
a) Jana lhnátová, Stromová5572l18, 90]. 0]. Malacky
b) peňažný dar
c) 1.00,- eur
d) 22.1.2OL6
e) SK8611000000002617LO4255
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podlä 9 24 ods.1.

46
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a) Miloš 7aujec, Súkenícka č. 5, 934 05 Levice
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) 10.1.2016
e) SK1809000000000028s95085
f) sK320900000000s07s2389s6

8) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1
47

a) Mgr. Zuzana Novodomcová, Rudohorská 13,9741-1 Banská Bystrica
b) peňažný dar
c) 4O,- eur
d) 23.2.2016
e) SK767s000000004018 L83229
f) sK3209000000005075238956
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1.

48
a) lveta Uríková, 018 26 Plevník - Drienové 186
b) peňažný dar
c) 39,- eur
d) 2.3.2OL6
e) SK2811000000002916866727
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1'

a) Juraj Putirka, Dukelská 28o/19,014 01 Bytča
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) L2.L.2OL6
e) SK8102000000001608081755
f) sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods'1

a) Mgr. Jana Nachtmannová, Marhulbvá ].5, 82I07 Bratislava
b) peňažný dar
c) 100,- eur
d) L2.7.2OL6
e) SK2211000000002612704905

0 sK320900000000s07s2389s6
g) darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.L'

Spo!u peňažné dary podl'a zákona o volebnej kampani: 280 363,37 eur

49

50.
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T

Prehl'ad iných bezodplatných plnení v roku 2oL6
($ 30 ods. 2 písm. g) zákona č. 85/2005 Z. z.|.

Prehľad iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa 5 23 ods.8. zókona č.

85/2005 Z.z. podľd 5 3 ods. 8 písm. g) zákona o volebnej kampdni

a) názov a adresa sídla poskytovatel'a iného bezodplatného plnenia:
BATAX spol. s r.o. , 900 41 Rovinka 34

b) popis iného bezodplatného plnenia: užívanie reklamnej plochy
c) miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení: Bratislava,

20.L.20L6
d) hodnota bezodplatného plnenia podl'a zmluvy: 100,- Eur
e) vyčíslenie rozdielu, ktoný vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia: pri

oceneníbezodplatného plnenia nedošlo k rozdielu' ocenenie je v súlade s cenou
obvyklou.

f) dátum prijatia iného bezodplatného plnenia: 25.L2oL6
g) poskytovatel'bezodplatného plnenia podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie je

osobou podl'a S 24 ods.l.

a) lng. Marián očkovič, Kvetná 23, 080 01 Prešov
b) užívanie reklamnej plochy
c) Prešov, 3.2.2076
d) 130,- Eur
e) pri oceneníbezodplatného plnenia nedošlo k rozdielu. ocenenie je v súlade

s cenou obvyklou.
f) r.2.20L6
g) poskytovatel'bezodplatného plnenia podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou

podl'a I 24 ods.1.

a) Bc. Viktor Mačák, školská 2379/7, o8o 06 Prešov - Nižná Šebastová
b) užívanie reklamnej plochy
c) Prešov, 29'1'2076
d) 100,- Eur
e) pri ocenení bezodplatného plnenia nedošlo k rozdielu. ocenenie je v súlade

s cenou obvyklou.
f) r.2.20L6
g) poskytovatel'bezodplatného plnenia podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou

podľa s 24 ods.L.

2

3
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Evidencia ostotných darov (podl'a 5 2j ods.7. zókona č. 85/2005 Z.z'):
1.

a) meno' prlezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
lmrich Mikuš, Krajinská Lo5o5/72, 821 06 Bratislava

b) údaje o dare: peňažný dar
c} miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy: Bratislava, t.3.2oL6
d) hodnota daru podl'a darovacej zmluvy: 50 000,- Eur
el dátum prijatia daru: 3'3'2016
fl číslo platobného účtu darcu: sK1"83L000000003020206405

8) číslo platobného účtu KDH: sK6652000000000015478o3L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 5 24 ods.l. .

2.

a MUDr. Miroslav Mikolášik, Samuela Nováka 7767/3, 026 oI Dolný Kubín
b peňažný dar

Bratislava, 05.02. 2015
15 000,- eur
4.L.2016 L250
13 750 eur boli uhradené v roku 2015

c
d

e

f) sK13020000000033482896s4
g) SK66s2000000000015 47803I
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, Že nie je osobou podl'a 5 24 ods.1

oKDHĺil'iÉiltľ*-'

a) MUDr. Miroslav Mikolášik, Samuela Nováka L767/3,026 01Dolný Kubín
b) peňažný dar
c) Bratislava, 26.02.2016
d) 15 000,- eur
e) 29.2.20L6 1250,- eur

2.3.2016 1250,- eur
L.4.2OL6 1250,- eur
2.5.20L6 1250,- eur
13.6.2076 1250,- eur
4.7.20L6 L25O,- eur
2.8.2016 1250,- eur
31.8.20L6 1250,- eur
29.9.20L6 1250,- eur
31.L0.20L6 1250,- eur
2.L2.20L6 1250,- eur

f) sK1302000000003348289654
g) SK66s2000000000015478O3L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1

3

4
a) lng. lvan Štefanec, Zadunajská cesta 1191/9,85t 01 Bratislava
b) peňažný dar
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5

c) Bratislava, L8.4.20I6
d) 4 500,- eur
e) L9.4.20L6
f) sK9611110000006706995000

S) SK665200000000001s 478O3L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a $ 24 ods.1

a) Alojz Hlina, Hummelova2166/8,81L 03 Bratislava 1

b) peňažný dar
c) Bratislava, 23.LL.2OL6
d) 10 000,- eur
e) 28.7L.20L6
f) sKs21100000000291386996s
g) SK6652000000000015 47803L
h) darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa 5 24 ods.1

a) lng. Pavol Abrhan, Podzámska 29,94o 01 Nové Zámky
b) peňažný dar
c) Bratislava, L2.2.2OL6
d) 6 500,- eur
el 29.IL.20L6 90,- eur

dary vo výške 64Lo,- eur sú uvedené v prehľade o prijatých darov podl'a zákona
o volebnej kampani

f) sK2309000000000034ss21s3
g) SK665200000000001s 478O3L
hl darca podpisom darovacej zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podl'a s 24 ods.1.

Evidencia ostatných darov do 200,- eur (podl'a 5 23 ods. 7. zókona č. 85/2005 Z.z.):

1.

a} meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu:
Daniel Šenkár, Haburská15 ,821- oL Bratislava

b} údaje o dare: peňažný dar
c) hodnota daru: L13,-
d) dátum prijatia daru: 7.3.2oL6
e) číslo platobného účtu darcu: sK1611000000002915939429
i) číslo platobného účtu KDH: sK665200000000001547803L
R darca vyhlasuje, že nie je osobou podl'a 9 24 ods.1.

Sumár peňažných darov: 360 066,37 eur

V Bratislave 2L.3.2017

6

H
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Príloha č. 12

oznámenie webového sídla KDH

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

podl'a 9 22 ods. 5 zákona č.85/2oo5 Z. z

http ://kd h.sk/wp-content/u p loads/2014/L 1/zozna m osob d a rcov2O16. pdf

podľa 5 23 ods. 4 zákona č.85l2oo5z. z

http://kd h.sk/darv/

lina

V Bratislave2L.3.2OL7
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Príloha č.13

Kresťanskodemokratické hnutie predkladá účtovnú závierku obchodnej spoločnosti
KDH servis s.r.o., za účtovné obdobie 2oL6 , za ktoré sa vyhotovuje rnýročná správa ($ so
ods. 2 písm. l) zákona č. 85l2oo5 z. z.|
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mikro účtovnej jednotky

zostavenák 3 1 .1 2 .2 0 1 6

čĺselné údaje sa zarovnávaiú vpravo' ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje sa vypĺRa1ĺ paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), pĺsacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou Íarbou
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Generované z FDF - oMEGA www.kros sk

Daňové identiÍikačné číslo

2120188796
lČo

50113097
SK NACE

73.11.0

Účtovná závierka

x riadna

mimoriadna

priebeŽná

(vymačí sa x)

Za obdobie

Mesiac Rok

od012016
do'l 2 2016

Bezprostredne
predchádzajÚce
obdobie

20
20

od

do

PriloŽené súčasti účtovnej závierky
X Súvaha (Uč MUJ 1-o1)

(v celých euĺách)
x Výkaz ziskov a stĺát (Uč MUJ 2_01)

(v ceĺých euách)
x Poznámky (Úč MÚJ 3-01)

(v celých euĺách alebo eurocentoch)

obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KDH serv is s ro

Sidlo Účtovnej jednotky

Ulica

BAJKALSKA
PsČ obec

82101 BRATlSLAVA RUŽlNoV
označenie obchodného registra a čĺslo zápisu obchbdnej spoločnosti

okresný súd Bratislava l,
Sro, VIoŽka číslo 108498/B
Telefónne čĺslo Faxové číslo

Číslo

25

Odd ie I

E_maiĺová adresa

TAJOMN rK@KDH. SK
Zostavená dňa:

1 4.0 3. 2 0 17
Schvá]ená dňa:

.2 0

Podpisouý záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového ÚraduL MF sR č. 18008/2014 strana í J



Dléz 1 2 o 1 8 8 7 9 6 Éo50113097 ilillilllillllililtilillt -l
Oaa.
čonl9

a

sľneľĺelrriv
b

čĺslo
Íladku

c
Bežné účtovné obdobíe

Netto 1

BezpÍostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto 2

SPOLU MAJETOK
ĺ.02 + l.14 01 3659

A. Neobežný majetok
r.03+r.04+r.09 02

A.t.
Dlhodobý nehmotný majetok (0í2'
0í4' 0í5' 019' 0íx' 041' 051| - 1072,
07 4, 075, 079, 07X, 091, 093, 0954/

0't3,
073, 03

4.il. Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 05 až r. 08)

04

A.lt.1
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)
_ /081' 092A' 094A' 095Á/ 05

2.
samostatné hnutel'né veci a súbory
hnuteľných vecí (022' o2x' 042A' 052A) -
/082, 08X4,0924, 0944, 0954/

06

3.
ostatný dlhodobý hmotný majetď (025'
026, 029, 02X, 032, 042A, O52A) - t085,
086' 089' 08xA' 092A' 094.A' 095Á/

07

4. opravná poĺoŽka k nadobudnutému
majetku (+l- 0gĺ ) - ĺ+l- 098l 08

4.ilt. Dlhodobý Íinančný majetok
súčet (r. 10 až r. 13| 09

A.l[.1 Podielové cenné papiere (061 
' 
062' 063'

043A' 053A) _ /095A' 096Á/
'ĺ0

2.
ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A,066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) - /095A' 096Á/

11

3.
Účty V bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22(A) 12

4-
ostatný dlhodobý Íinančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /0964/

13

B. obežný majetok
r. 'l5 + r. 16 + Í. 17 +..21 '|.4 3659

B.t.
Zásoby |112, 1'l9, 'l1x, 'l21, 122, 123'
124,12X,132,133,13X, 139, 314A) .
l19'l,192,193' í94' í95' 196' í9x' 391A/

í5

B.il.
Dlhodobé pohľadávky (3íĺA' 312A'
313A, 314A, 3í5A' 3't6A' 3íxA' 335A'
3364, 33H, 3544, 3554, 3584, 35xA,
371A, 374A' 375A' 378A' 38íA' 382A'
385A).39íA

í6

8.il1. KÉtkodobé pohľadávky
súčet (r. 18 až r.20) 17 247

B.llt.1
Pohľadávky z obchodného styku
(311 A, 312A, 313A, 3144,31 5A, 3 t 6A,
31XA) - /391A/

18

2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
dotácie (336A' 341 A' 342A, 343A' 345A'
346A' 347 A, 34XA) - /39ĺA/

19

3.
ostatné pohľadávky
(3354, 3364, 33XA, 3544, 3554,3584,
35X4, 371A, 3744,3754,378A, 381A,
382A' 385A' 398A) - /391Á/

20 247
B,IV.

Finančný maietok
l.22 + Í.23 21 3412

B.tv1, Peniazeaúčývbankách
(21'l , 213, 21X, 221A, 22XA, +l- 261) 22 3412

2.
ostatné finančné účty (25í' 252,253,
256' 257 ,25x,259' 314A\ - ĺ291 ' 29x]

23
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Dtcz120188796 Éo50113097 tilililtililrililillffiIil -l
Ozna.
čenl3

a
STRANA PASĺV

b

čĺsb
ľladku

c
Bďné účtovné obdobie

3

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4

sPoLU vLAsTNÉ lMANlE Az^vjbdKY
ĺ'25+ĺ,34 24 3659

A. Vlastné imanie
Í. 26 + r.29 + r. 30 + r. 3ĺ + ľ. 32 + r. 33

25 3179
A.l. Základné imanie

ĺ'27 +ĺ'28 26 5000
A.l'í Základné ĺmanie a zmeny základného

imania (411 , +l- 419) alebo (+/- 491 )
27 5000

2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/3s3) 28

A.II. Kapitálové fondy
(412,413,417,4181 29

A.!il. Fondy zo zisku
(421 , 422, 423, 427, 42xl 30

A.lv. oceňovacie rozdiely
(+l- 415,416) 3í

A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (428, l]429) 32

A.Vt.
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-) r. oĺ - (r' 26 +

r. 29 + r. 30 + Í. 31 + Í. 32 + r. 34|
33 1821

B. Záväzky r' 35 + Í. 36 + r' 37 + r. 38 +

ĺ.43+ĺ.4+Í.45 u 480
B.t

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (316A' 321 A, 32xA, 37A, 47 1 A,
474, 473A, 47 4A, 47 5A, 47 6A, 478A,
4794, 47X4, t 1255A, 383A, 384A)

35

B.II.
Dlhodobé rezervy
(4514, 459A, 45XA) 36

8.il. Dlhodobé bankové úvery
(46íA' 46xA) 37

B.tv. Kĺátkodobé záväzky okrem rezerv,
úverov a výpomoci súčet (r. 39 ažr.42| 38 480

B.tv1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
(31 64, 3214, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 47 5p., 47 6A, 47 8A, 47 9 A, 47 XA)

39

2.
Záväzky voči zamestnancom a
zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)

40

3.
Daňové záväzky a dotácie (341A, u2A'
3434, 3454,3464, 347A, 34XA) 41 480

4.
ostatné krátkodobe záv äzky
(364, 365, 366, 367,368A, 36X, 372A,
379, 3834, 3MA, 3984, 471A,472A,
474p.,4784,4794,47XA)

42

B.V. Kriitkodobé teizenty
|323, 32xA, 451 A' 459A' /ĺsxA) 43

B.Vl. Bďné bankové úvery
(221 A, 231' 232, 23x, 46í A' 46xA) 4

B.Vll Krátkodobé fĺnančné
(24'.1, 249, 24X, 473A,

výpomoci
11255A)

45
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Výkaz ziskov a strát
UčMUJ2-0't

Dlčz12o188796 Éo50113097
4

illililillllll]ilililtil1t 
-l

Oaa-
čonlo

a

Text
b

čĺglo
Íi.dku Bežné účtovné obdobie

ĺ
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
2

Výnosy
súčet (r

z hospodárskej činnosti spolu
02 až r' 07| 0í 44953

L Tžby z predaja tovaru
(604, 607) 02

ĺl.
'lrŽby z predaja Vĺastných \^ýl.obkov a
sluŽieb (601' 602' 606)

03 43946
1il.

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(+Ĺ) (účtová skupina 61 )

04

IV Aktivácia
(účtová skupina 62) 05

rrŽby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodotÉho hmotného maje{ku a
materiálu (641 

' 642)
06

vt. ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 6/,5,646, 648, 655, 657)

07 1007
Nák|ady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r' 17) 08 46161

A. Náklady vynaloŽené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+Ĺ ) 505A' 507)

09

Spotĺeba maleriálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-; 5654;

'10 1074
c. SluŽby

(účtová skupina 51 )
11 45087

D osobné náklady
(účtová skupina 52)

12

E. Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

13

F,
odpisy a opravné poloŽky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551' (+ĺ-1 553;

14

G. zostalková cena predaného d|hodobého
majelku a pĺedaného materiálu (541, 542) 15

H opravné položky k pohľadávkam
(+l- 547) í6

t.
ostatné náklady na
(il3,544,545, 5,46,

hospodársku činnosť
ilB,549,555,557) 17

Výsledok hospodárenia z hospodárckej
činnosti (+ŕ) (r. 0í - ľ. 08) í8 1208
Pridaná hodnota (ĺ. 02 - r'09) + (r. 03 +

r. 04 + r. 05) . (r. í0 + r. 't'l) í9 -2215
výnosy z finančnej člnnosti spolu
súčet (ľ. 21 až r.26| 20

vil. TrŽby z predaja cenných papierov a
podielov (661) 21

vilt Výnosy z dlhodobého Íinančného majetku
(665) 22

rx. Výnosy z krátkodobého Íinančného
majetku (666) 23

X. Výnosové úroky
(662) 24

xt. Kuzové zisky
(663) 25

xil. ostatné výnosy z Íinančnej činnosti
(668) 26
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Výkaz ziskov a strát
UčMUJ2-01

Dlčz12o188796 Éo50113097 illiltilill]tillIililil -l
Ozna-
čenlo

a
Text

b

Čĺslo
Ťtadku

c
Bežné účtovné obdobie

I

Bezpľostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Náklady na finančnú činnosť spolu
súčet (r.28 až r. 33)

27 133
J Predané cenné papiere a podiely

(56í )
28

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566) 29

L. opravné poĺoŽky k finančnému majetku
(+Ĺ) (565) 30

M. Nákladove úroky
(s62) 31

N. Kuzové straty
(563) 32

o. ostatne náklady na finančnÚ činnosť
(s68, 569) 33 133
Výsledok
činnosti

hospodárenia z finančnej
(+l-l F.20 - ĺ.27l u 133

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením
(+/-) (r. '18 + r. 34)

35 1341
P Daň z príjmov

(591, 595) 36 480
o. Prevod podielov na výsledku hospodárenia

spoločníkom (+/-) (596) 37

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanenĺ
(+/.) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

38 1821

L MF sR č. 1800812014 Strana 5 J



Poznámky Úe uÚ.l goĺ tČo olČ

čl. l vseobecné údaje o účtovnej jednotke

čl. l (ĺ) , (3) Všeobecné údaje

čl' t (ĺ) oocnoané meno účtovnej jednotky: KDH servis s.r.o.

Sídlo:
Bajkalská 25' 8210'l' Bratislava - RuŽinov

Čl. l 1s1 eĺememý počet zamestnancov:

čl. l(z) Udaje o konsolidovanom celku

Ô l 1z1 a) obchod. meno a sidlo konsolidovanej účtovnej jednotky, Korá zoslavuje konsolidovanú účtovnú ŕvierku za tú skupĺnu účtovných jednosiek konsolidovaného celku,
ktoého súčasťou je aj účtovná jednotka:

obchod. meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

Čl. l (z) o) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

f,Áno [ľie

Účtovná 'iednotka je osĺobďená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ú&ovnú závieĺku a konsolidovanú výročnú správu pod]a s 22

f]Áno !ľie

čt. ll lnformácie o priiatých postupoch

čl. ll (ĺ) Nepretžité pokračovanie účtovnej iednotky

čl. ll (ĺ) Úaovne uzávieÍka je zostavená za splnenie predpokladu, že úč{ovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

B]Áno f]uĺe

čl. ll (z) Spôsob oceňovania jednotlivých poloŽiek majetku azáväzkov

čl. ll (2) spósob oceňovania jednoilivých položiek majetku a áväzkov

5 0 1 1 3 0 9 7 2 1 2 0 1 I I 7 9 6

Popir položky ocononle mejetku a áväzkov

Dlhodobý nehmohý majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

zásoby

Pohľadávky nominálnou hodnotou

Krá0<odobý fi nanóný majetok nominálnou hodnotou

záväzky vÉtane rezeľ, dlhopisov, pôŽičiek, úverov nominálnou hodnotou

Derivátové op€rácié

Poznámka k ocononlu

Vytvorenó v programe oMEGA - podvoiné účlovnĺctvo a legislatĺva b€z starcstĺ. o KRos a's., W'kos.sldomoga
Stĺana: 1



Poznámky Úe ilĺÚ.l s_oĺ lČo DlČ

čl. ll (z) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku azáväzkov (účtovanie a úbytok
zásob)

čl. ll (2) spôsob oceňovenia jednoťivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podla s 43 postupov úč1ovania v PÚ:

! spôsobom A účtovania zásob

[] sposobom B účtovania zásob

Úbytok ásob rovnakého druhu účlovná jednotka oceňovala:

IváŽeným aritmetickým priemerom z obstaÉvacĺch ci€n alebo vlestných nákladov

! metódou FlFo (1. cena na ocenenie prĺrastku zásob sa použila ako 1' cena na oc€nenie úbyť<u zásob)

Iiným spôsooom:

čl. ll (g) Spôsob zostavenia odpisového ptánu pre iednotlivé druhy dIhodobého majetku

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

! otľroaouy neľrmotný majetok:

f otnoĺooy hmotný majetok:

f olľroooĺy hmotný majetok:

odpĺsoý plán bol ovplwn6ný týmito skutočnosťami:

spôsob zostavenĺa odpisového plánu pre jednoťivé druhy dlhodobého nehmohého a hmobrého majetku

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 43u2oo2 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
prodpokladanej doby používania zodpovedajúcej spobeb€ budúcich ekonomických úžitkov z majeiku. odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmolného majetku sa rovnajú.

odpigový plán účtovných odpicov 3r zo3tavil intemým prcdpisom, v ktorom sa vychádzalo z prcdpokladaného opot ebcnia
zaraďovaného majetku zodpoveda|úceho bežným podmienkam jeho používania. Účovné a daňoré odpisy 3a nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil intemým predpisom, v ktorom sa Wchádzalo z metód používaných pri vyčíslovanĺ
daňoých odpĺsov. Uč'tovné a daňové odpisy sa rovna'iú.

5 0 1 1 3 0 9 7 2 1 2 0 1 I I 7 I 6

Druh maioť(u Doba odplrovania Sadzba odplsov odplsová metóda

čl. ll (ĺ) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

čl. ll 1ĺ1 zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v Émci plat. zákona o účtovnĺctve, s osobitosťami:

Druh zmeny ásady alebo metódy Dóvod zmeny
Hodnota vplyvu na pÍírl.

zložku bll.ncle

čl. ll (s) lnformácie o dotáciách a ich ocenenie v účtovníctve

Čl. ll 1s; lnĺormácie o dotácĺách

Dotácia OcGnenie Výčka dotácle

čl. ll (s) lnformácie o oprave významných Ghýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období

čl. ll 1s; oprava vyznamných chýb minulých úč.tovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnoj chyby Vplyv na neŕozdolaný zbk
minuJÝch rokov

Vplyv na néuhÍadonú stÍatu
minulÝch rokov

VytvoEné v pÍograme oMEGA - podvojné účtovnĺctvo a logislalĺva boz 3taroslĺ. o KRos a's., www.kos.sk/om6ga
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Poznámky Úe ĺuÚĺ s-oĺ

cl. Il (6) lnformácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných obdobĺ účtovaných v
bežnom účtovnom období

Čl. ll 1o1 oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v beŽnom ú&ovnom období

olčlČo 5 0 1 3 0 9 7 2 1 2 0 ,| I I 7 I 6

Popis nevýznamnej chyby vplyv na \Íýsledok hospodárenla v
BO

čl. lll lnformácie, ktoré vysvetľuiú a dopíňajú súvahu avýkazziskov a strát

čl. lll (í) Nákladyfuýnosy, ktoré majú výnimočný rozsah aIebo výskyt

čl. ltt (ĺ) Nák|adyfuýnosy, ktoÉ majú výnimočný rozsah alebo \^ýskyt

Náklady /Výnosy Hodnota Dóvod vzniku

Výnosy z pÍedaja podniku

Výnosy z pledeja črasti podniku

Náklady z predaja podniku

Náklady z predaja časti podniku

Škody z dôvodu živelných pohÉm

cl. lll (2) a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Ču. lll (z) a) cetková suma závázkov so zostatkovou dobou splatnogti dlhšou ako 5 rokov

Názov potožlĺy celková hodnota

záväzky so zogtatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

čl. lll (2) b) Cetková suma zabezpečených zäväzkov

čl. ltl (z) b) Celková suma zabezpďených závázkov

opb zabezpečenóho záväzku Hodnota spó8ob zabezpočonia

Spolu x

cl. lll (3) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čt. ltl 1s; a; Dôvod nadobudnutia vlashých akciĺ počas účtovného obdobia

čl. lll (3) b) í. Nadobudnuté vtastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia

ČL lll (3) b) 1. Nadobudnuté vlastné akcie a prevedené úastné akcĺe počas účtovného obdobia

Názov položky Počot llenovltá hodnote % hodnota na Zl

Nadobudnutó úastné akcie

Prevedené úastné akcie

čl. lll (3) b) 2. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia

čl. lll (3) b) 2. Nadobudnuté vĺaôtné akcie a prevedené Vlastné akcie počas účtovného obdobia

Wtvoroné v PÍogEme oMEGA _ podvoiné ú&ovníctvo a legislatĺva bez starostĺ. @ KRos a.s., M.kros.suomega Strana: 3



Poznámky Úe uÚ.l +oĺ tčo olČ5 o ,|
1 3 0 9 7 2 1 2 0 1 I I 7 I 6

Názov položky Počét Hodnota

Nadobudnuté vĺaslnó akcie

Pŕov€dené vlasĺné akcie

čl. lll (3) c) Nadobudnuté vlastné akcie v džbe účtovnej jednotky k postednému dňu účtovného
obdobia

Čl. lll (s) c) Nadobudnuté vlastné akcie v držbe účtovnej jednotky k poglednému dňu účtovného obdobia

l{ázov položky Počet Menovitá hodnote Hodnota 7o podiel na Zl

čl. lll (4) a) Výška jednotlivých druhov zärukalebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov
orgánov spoločnosti

Čt. lll 1ĺ1 a; vyĺta jednoťivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnuých pre členov orgánov spoločnosti

Druh áruky / inó záb.zpečenie Hodnota áruky členov
čtatutámych oEánov

Hodnota áruky členov
dozomých ornánov

Hodnota áruky členov
lnýGh otgánov

čl. lll 1ĺ1 b} tnformácie o pôžičkách poskytnutých čtenom orgánov spotočnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia

Čl' llI 1ĺ; b) lnformácĺe o pôžičkách poskytnuých členom orgánov spolďnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Druh póžlčky Hodnota pôäčky členov
štetÚtámych oígánov

Hodnota pôžlčky člonov
dozomých orqánov

Hodnota pôžlčky člonov
lných o'gánov

Celková suma poskytnutých pôŽiiliek

Celková suma splatených pôžičiek

celková suma odpustených pôžičiek

celková suma odpĺsaných pôžičiek

čl. lll (4) c) lnformácie o hIavných podmienkach' na základe ktorých boli čtenom orgánov
spoločnostizáruky alebo iné zabezpečenia a pôŽičky poskytnuté

Čl. lll (l) c) lnformácie o hlavných podmĺenkach' na základe ktoých boli äenom orgánov spoločnostĺ poskytnuté záruky alebo ĺné zebézpečenia a pôžičky

Názov položky Hlavnó podmienky

cl. lll(4) d) tnformácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia
na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

čl. tlt (l) o) cenová suma použidch finančných prostĺiedkov alebo iného plnenia na súkromné účely čtenmi štaturáneho, dozomého a iného orgánu účtovnej jednotky, Koré
sa vyúčtovávajú

ilázov Položky Hodnote

Spolu

čt. lll (5) a) lnformácie o celkovej sume finančných povinnostĺ, ktoré sa nevykazuiú v súvahe,
ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky

čl. lll 1s; a; lnfoÍmácie o celkovej sume Íinančných povinnostĺ, ktoĺé sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenÉ Íinančnej situácie

Názov položky Hodnotá

Spolu

Wtvorgné v pÍogÍamô oMEGA - podvojné účlovnĺctvo a legislatĺva bgz starostĺ. o KRos a's., W'kos.sk/omB9a Strana: 4



Poznámky Úe uÚĺ +oĺ tČo otČ

čl. lll (5) b) 1. tnformácae o cetkovei sume významných podmienených záväzkov - možná
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsIedok minulej udalosti

čl. tlI (s) b) 1. lnÍormáci€ o celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie možná povinnosť' ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti

5 0 ,|
1 3 0 I 7 2 1 2 0 ,| I I 7 I 6

Názov položky Hodnota

Spolu

čl. lll (5) b) 2. lnformácie o cetkovej sume významných podmienených zäväzkov - existujúca
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuie v súvahe

čl. ľl 1q b) lnfoÍmácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie existujúca povinnosť, ktoÉ wnikla
ako dôsledok minulej udalogti, alo ktoÍá 9a n6wkazuje v súvahe

Názov položky Hodnota

Spolu

cl. lll (5) c) opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov

čl. ľl 1s; c; opi8 významných finančných povinností a významných podmienených áváŽkov

čl. ul (5} d) lnformácie o celkovej sume významných finančných povinností a významných
podmienených záväzkov voči dcérskej účt. jednotke a účt. jednotke s podstatným vplyvom

Ô' nl (s) d) lnformácie o celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov voči dcérskej účtovnej jednolke a účtovnej jednotke s
podstalným vplyvom

Názov položky Hodnota

Spolu

čl. lll (5) e) opis významných povinností účtovnej iednotky vypIývajúcich z dôchodkových
programov pre zamestnancov

Čt. ltt (s) e) opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových progÍamov pre zamestnancov

čl. tll (6) tnformácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva' ktorým sa udetilo právo
poskytovat'sIužby vo verejnom áujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

Čt-. lll (o) lnformácie o udelení výlučného práva alebo o3obitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo veŕejnom záujme, pričom sa uvádza aj náhrada za túto
čĺnnosť v akejkolvek ŕorme:

Podnik záÍoveň vykonáva aj iné činnosti

[Áno f]ľie

Vytvoronó v progEme oMEGA _ podvoinó úäovnĺctvo a l€gislalĺva b€z starostĺ. o KRos a.s'' www.kos.sldomoga
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Zoznam rĺýpisov č.:

rrýpls z oBc'loDNÉHo REGN.TRA 
é - // a ?

okresného súdu Bratislava l

Oddiel: Sro
VloŽka číslo: 108498/8

l" obcľrodné nneno

KDH servis s. r. o

ll. Sídlo

ľ{ázov tllice (iného vereiného priestranstva) a orĺentačné číslo (príp. súpisné číslo}:

Bqikalská 25
ľ.lázov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
P$č: 821 01

štát slovenská repubIika

|ll.lčo: 50 113 097

ĺV' Deň zápistl: 22.01.2016

V.Frávĺla forľna: Spoločnosť s ručením obmedzeným

.i

Vl; Predmet podrrikania (činnosti)

1. {davateľská činnosť
2. Reklamné a marketingové sluŽby
3. PolygraÍická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Pränájom nehnuteľnoštĺspojený s pos$ovaním iných neŽzákladných sluŽieb

spojených s prenáimom
6. \ýko návan ie mirnoškolskej vzdelávacej či n nosti
7. 

-Správa nebýového fondu
8. Výroba a prôoai predmetov propagujúcich program a činnosť strany v rozsahu voľnej

Žiýnosti

vlĺ. Štatutárny orgán: konateľ

Mĺino a priezvisko; Mgr. Emil Mucha
Bydlisko:

1



Názov ulice (iného veľejného priestranstva) a orientačné číslo (príp" súpisné
Bíliková 11

ľ,lázov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka
PSč: 841 01
štát stovenská republika
Dátĺrnr narodenia :
R'odĺté čísĺo

z
.'Ž

Ii

Vznik funkcäe: 22 "01.201 6

Spôsob koĺ'lanĺa štatutárľreho orgánu v n'ĺeľ!e spoločmost! s rulčenírn obľnedzeľrýĺn:
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

V!ll. Spoločmícĺ

obchodĺlé ĺneno/ľrázov :
KREsŤANsKoDEMoKRATlcKÉ HNIJTIE - KDH
Sídĺo:
ľrlázov ĺ'lflice (irrého verejĺlého priestranstva} a orfiemtačľ'lé čísĺo (príp. sĺ'lpisné čísĺo}:
Bajkalská 25
ľ.lázov obce: Bratislava _ mestská časť Nové Mesto
FSč: 821 01
Štát slovenská republika

Výška vkĺadĺr: 5 000'000000 EUR ( Peňažný vklad )
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

ĺX" Výška záilĺladného ĺnnanEa

5 000,000000 EUR

X" Rozsah splatenla základného imanía

5 000,000000 EUR

ĎaÉie právne skutočnosti

Xl. lné ďa!šie právne skqrtočnosti

1. obchodná spoločnosť bola zaloŽená zakladateľskou zmluvou zo dňa22.12.2015 v
zmysle ss 105 - 153 zák. é.513l'|99í zb. v znenĺ neskoršĺch predpisov.

Strana 2



I .01.20í6

sa potvrdzuje

SL
osť tĺýpisu: Andrea Koňaŕíková

( podpis oprávnenej ) ( odtlačok úradnej pečiatky )
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naŇovÝ URAD BRATIsLÄvA
Ševčenkova 32,850 00 Bľatislava

KRESŤANS KoD EMo KRAT Ic KÉ
HNUTIE
Bajkalská 25
821 05 Bľatislava

Váš list číslo/zo dňa
01.03.2017

Naše číslo
100388925t2017

Vybavuje/E
Ing. Kutlíková 02l 6827 2233

Bratislava
02.03.20ĺ7

Vec
Potvrdenie

Daňoý úrad Bratislava na základe zákona č. 333/2011 Z. z' o orgánoch štátnej správy v
oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona č. 479l2oo9 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
znení neskorších predpisov a $ 53 ods. 4 zálkona č. 56312009 Z. z. o správe daní (daňový
poľiadok) a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov

potvľdzuje,

že daňoý subjekt KRESŤANSKoDEMoKRATICKE HNUTIE , Bajkalská 25 , 82I 0I
Bratislava , IČo : 00 58ó 846, DIČ :2020830680

ku dňu 3I'12.2016 nemá nedoplatky na spľavovaných daniach.

Potvľdenie sa vydáva na žiadost' daňového subjektu, ktoľá bola podaná dňa
0l .03.2017, ako súčasť Výročnej správy KDH za ľok 2016.

l aĺ1r}'ĺ y i.JĹau :;l.aiisi:v''ĺ
3:lČenĺ',l,, l ].|
]'''; \ĺ.r Eŕ?í|;i'] l4

)
Mgr. Blattnerová Katarína

vedúca oddelenia správy daní 28

8:021682'72134 Fax:02168272353 www.financnaspľava.sk



J socrá LNAPo'sŤovŇA
pobočka Bratislava
Záhradnícka 31 , 829 o2 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

1. marca 2017

Naše číslo

91 9-63/20't 7-BAM

Vybavuje/

Konečná Marianna/
09061 7 227 4, 02t3247227 4
marianna.konecna@socpoist.sk

Bankové spojenie
sK91 81 8000000070001 5573
3
BIC/SWIFT: sPsRsKBÁ-)

Kresťanskodemokratické hnutie
Bajkalská 25
8210l Bratislava

lČo
30807 484

Bratislava

2. marca2017

. 

'l. 
zhÔB rĺ' - t tĺlbhĺ rĺ

Mgr.
ved výberu

poistného

Internet
htip tlwww. so c p o i st. s k/

Vec
Potvrdenie

Sociáĺna poisťovňa' pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávateľ

Krcsťanskodemokratické hnutie, lČo: 00586846, Bajkalská 25,82101 Bratislava

je podl'a Údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdenĺa evidovaný v registri
zamestnávatel'ov vedenom Sociálnou poisťovňou od 01'01 .1993, variabilný symbol 1ooo113144 .

- Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava potvrdzuje, Že zamestnávateľ KDH, podl'a údajov evidovaných
Sociálnou poisťovňou ku dňu vystavenia tohto potvrdeniá má splnené odvodové povinnosti podľa predloŽených
mesačných výkazov poistného a povinných prĺspevkov.

Toto potvrdenie nezbavuje zamestnávateľa povinnosti uhradiť v budúcnosti prĺpadne sankcie podľa S239 (pokuty)' s 240 (penále) zákona č. 46112003 Z. z. o sociáinom poisrenĺ v zneni' neskorŠích predpisoi
vzniknuté ažnazáklade právoplatných rozhodnutí a ýkajúce sa období zahrnutých v tomto potvrdenĺ.

Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť zamestnávatel'a bez vykonanej kontroly správnosti odvodu'

{\ so*tÄúlÄ ?a$tonÚn
}.ľ |gaodtĺ' ,r*lÚ?r

Telefón
090617 2274

Fax
04555 61 637



Ýz vŠ ľo necxÁ ZDRAvoĺľĺÁ polsŤovŇ*

Krest'anskodemokratické hnutie
BAJKALSKA 25
821 01 BMTlsLAVA-nuŽl ľtov

Váš list čĺslo/zo dňa
0058684600

Naše čĺslo
P001176102231

Vybavuje/linka
lng. Edita Mihalechová
02120825483

BRATISLAVA
28.02.2017

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Bratislava týmto potvrdzuje, Že u p-latiteľa
poistného Kresťanskodemokratické hnutie, BAJKALSKA 25, 821 01 BRATISLAVA-RUZI NoV,
lČo:oosg0846 neeviduje ku dňu 28.02.2017 pohľadávku na poistnom na verejné zdravotné
poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistného povinnosti doplatit'prípadné ďalšie pohl'adávky
zistené kontrolou.

Vec: Potvrdenie

Potvrdenie sa vydáva na Žiadost'platitel'a poistného

S pozdravom

y)

ŇZuŠro"".'j : 7i' j\_'ŕ\T} l;ĺ p'-týovŇA

Všeo!', ' )!, 'i] a' l.
ŕ.'' !r

''nn. . :l) 1 :r, ..r,-, r)i

X,u, 'J!l ,Ji4 Utl,

lng. lvan Jurkovič
vedúci úseku poistneho

$

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
poboČka Bratislava
ondavská 3

P.O.BOX
82521 BRATISLAVA

Call centrum: 0850 003 003
Í eleÍÓn: +421 l2l208 25 444
Fax:+42112120825 595
E-mail: infolinka@vszp,sk
lntemel: www.vszo.sk

Regĺstrácia: obchodný register okresného súdu

Bratislava l, oddiel Sa, vloŽka Ó. 36028
lČo: 35 gez 8z4
olČi 20220270 40 ffi



gDÔvER'A

NaŠe čís/o
PV17021538

VybavujeftelefÓn
lng. Peter NITRIANSKY

Krest'anskodemokratické h n utie
Šafárikovo námestie 4
81102 Bratislava

zDRAVoTNÁ potsŤovŇ,l

MiestoDátum
NITRA
21.2.2017

yáš /,'sŕ zo dňa
20.2.2017

DÔVERA zdravotná poisl'ovňa, a. s'
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: info@dovera.sk. www.dovera.sk

Vec: Fotvrdenie
obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, lČo: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sa, vloŽka číslo 3627/8 (ďalej len ,,zdravotná poisťovňa"), vykonávajúca verejné zdravotné
poistenĺe na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa zákona
Č,.58112004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov,

potvrdzuje,Ževoči

platiteľovi poistného: KREsŤANsKoDEmoKRAncKÉ HNIJTĺE
sĺdlo: BAJKA!-SKÁ 25, 82101 BRATlsl_AvA-RuŽNov
lČo: 00586846

Neeviduje ku dňu vydanla tohto potvrdenia pohľadávky _ z titulu nedoplatkov na poistné
na verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania
poistného naverejné zdravotné poistenie podľa zákona č.580/2oo4 z.z. ozdravotnom poĺstenĺ
a o zmene a doplnenĺ zákona č,.9512002 Z. z' o poisťovníctve a o zmene a doplnenĺ niektorých
zákonov v znení neskorŠích predpisov (ďalej len ,,nedoplatky na zdravotnom poistenĺ").

Potvrdenie sa vydáva na Žiadosť platiteľa poĺstneho.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky
na zdravotnom poistenÍ z dÔvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou
aŽ po vydanítohto pofurdenia.

S pozdravom

D
lng. Peter ŠrusEľ!oer

manažér od boru ad ministrácie poistného
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

BEz ČAKANIA' BtZ PAPiERoV vŽov oTVoRENÁ'
W',\rW. dC v9ra ;.<ii piU .

H**'"''.

Pravogťtohto potvrdenia si môžete kedykolvek rýchlo a jednoducho overiť na www.dovera.sk/aolikacie..
Potvrdenie obsahujúce faksimile podpisu oprávnenej osoby a predtlačenýodtlačokpečiatkyje vydané súlade s ust. s 25 ods. 'l pĺsm. k)

doplnení niektoďch
zákona

c. 580/2004 z. z. zdravotnom poistení a zmene a doplnení zákona c. 95t2002 z z. o poisťovníctve o zmene zákonov
v znent o zdravotnou

oÔveRRzdravotnápoist'ovň-a,a's',Einsteinova25,851 01 Bratislava, zapísanávobchodnomÍegistri okresnéhosúduBratislaval'
odd''Sa,vložkač.'aozzlB. lČo: 35942436 Dlč..zolloallln lČnpi-l šxlnlznsĺĺ?,n



Union Union zdĺavotná poistbvňa, a.s.

Bajkalská 29/A
821 08 BÍatislava
lČo: lozaaglt
DlČ:2022152517

Naše číslo
300t2017t61206

I

5poločnosť
okĺesneho

zapísaná v obchodnorn registrl
sÚdu Bratislava l, odd' 5a. vl. č.3832/B

Zdravolná Poisťovňa

Váš list list čísĺo/zo dňa

Krest'anskodemokratické hn utie
Šafárikovo nám. 4
811 02 Bratislava

V Nitre, dňa20'02'2017

Vybavuje/e-mail/tel' č'
Lahučká, martina.lahucka@union.sk.
037t2815117

Martlna Lahučká
špecial ĺstka kontroly platitel'ov

na základe poverenia
Union zdravotná poist'ovňa, a.s.

V E C: Potvrdenie

Union zdravotná poist'ovňa, a. s' (d'alej len,,zdravotná poisťovňa") potvrdzuje, Že voči

p-latiteľovi poistné h o : Kresťa ns kodem okratic ké h n utieIGO: 00 586 846

neeviduje -

ku dňu vystavenĺa pohl'adávky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky
z ročného zúčtovania zdravotného poistenĺa a nedoplatky z vyčíslených úrokov
z omeškanĺa, z dôvodu, že subjekt sa nenachádza v registľi ptatlteľov vedenom
v zdravotnej poisťovni.

Týmto potvrdenĺm nezaniká povinnost' platitel'a poistného uhradiť prípadné pohl'adávky
vzniknuté z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou aŽ po
vydaní tohto potvrdenia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú Žiadosť spoločnosti

S pozdravom

[In lon
Zó zvatll nci,:ĺlÄl

Union zdlaYotná porĺtovila, as.
Balkalshá 29 t ĺ.82l 08 Bĺadslava
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PoBdové čislo

KDH

Bz
F*E383
Eä

ANO s 20 ods- 4 á'o _ 

'E

t37 969 e
q5
äE

NIE s 20 ods. 5 áno - nio

37 68e záväzky elkom

2 798 664 € Prijmy (výnosy) celkom

!F
L

=

oF

o
o

53 739 €.
členské pÍispevky

(S 22 ods. 1 pism.a4

3ó0 39ó € dary a iné bezodplatné plnenia
(ods.1 pism. b0

0€ dedičstvo
(ods 1 pism ď)

0€ z predaja a píenájmu HM a NHM
(ods. l pism. d/)

124 e
z úrckov z vkladov

(ods.1 pism. e4

780 000 €
z pôžiliek a Úverov

(ods.1 pism. M

0€
podiely na zisku z podnikania OS

(ods.1 pism. f4

0€
ýinosy z cP verejne
obchodovatel'ných
(ods' 'l pĺsm. 94

l l38258€

ne mandát
au

(s 27) N

za zĺskané hlasy vo voĺbách
(s 26)

na činnosť

(s 28)

403 267 €

62 880 €

0€ lné prijmy
(ods. 1 pism. j0

l 860 894 € výdavky celkom

o
3

o
x

ô-E
No
o

l33 890€ osobné Výdavky

83 799 € na wdelávanie a politickÚ pÍácu

335 4l? € na spráWe záleŽitosti

l 264 l93 € volebné uidavky

43 595 € iné výdavky

359 l46 € od fyzických osôb
ô
ŇNo
@>
Ni0v<

l 250'00 € od práWackých osôb vrátane
Živnostnĺkov










