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                                                         Humenné, apríl 2019 

 



Vychádzajúc zo zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a o politických 

hnutiach v súlade s § 30 ods. 1 predmetného zákona politická strana ÚSVIT vám 

predkladá Výročnú správu za rok 2018. 

Strana ÚSVIT bola v súlade s platnými zákonmi a predpismi Slovenskej 

republiky po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok zaregistrovaná 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 25. mája 2005. 

Sídlom ústredných orgánov strany ÚSVIT je mesto Humenné, ulica Mierová 68, PSČ 

066 01. 

Štatutárnym orgánom strany ÚSVIT, ktorého Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky na základe návrhu politickej strany ÚSVIT zapísalo do registra strán v 

súlade s § 8 ods. 4 v spojení s § 5 ods. 3 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách 

a politických hnutiach, je predseda strany PhDr. Ivan Hopta, CSc., bytom v 

Humennom, ulica Mierová 68. 

Štatistický úrad Slovenskej republiky strane ÚSVIT dňa 10. novembra 2005 

pridelil nasledovné IČO : 42027616. 

Daňový úrad v Humennom pridelil strane ÚSVIT nasledovné DIČ : 

2022915433. 

Webovou stránkou strany ÚSVIT je: http://www.usvit.estranky.sk. 

Politická strana ÚSVIT vám oznamuje, že v kalendárnom roku 2018, ako 

politický subjekt pôsobiaci na území Slovenskej republiky mala príjmy vo výške 95 

Eur a výdavky na svoju činnosť mala 60 Eur. Zároveň vám oznamujeme, že naša 

strana nie je vlastníkom žiadneho nehnuteľného, resp. hnuteľného majetku.  

  

Strana ÚSVIT je presvedčená, že je potrebné urýchlene novelizovať zákon o 

politických stranách, nakoľko súčasný stav jednoznačne diskriminuje malé politické 

strany, ktoré nevlastnia žiaden majetok, nedostávajú žiadne finančné príspevky od 

štátu a majú len vlastné zanedbateľné príjmy. Podľa nášho názoru, by sa mal 

uskutočňovať audit len u tých politických strán, ktoré dostavajú na svoju činnosť 

príspevok zo štátneho rozpočtu.  

 

Napriek tejto skutočnosti, plníme si svoju zákonnú povinnosť a predkladáme 

vám Výročnú správu strany ÚSVIT za rok 2018. 

 

V súlade s ustanovením § 30 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a o 

politických hnutiach predkladá strana ÚSVIT Štátnej komisii pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán nasledovné informácie: 

  

1. Strana ÚSVIT vyhlasuje, že predložená Výročná správa za rok 2018 obsahuje 

všetky náležitosti podľa jednotlivých ustanovení predmetného zákona. 

 

2. Podľa § 20 ods. 2 predmetného zákona strana ÚSVIT vyhlasuje, že vo vlastnom 

mene nepodnikala a ani neuzatvorila zmluvu o tichom spoločenstve. 

 

3. Podľa § 20 ods. 3 predmetného zákona strana ÚSVIT vyhlasuje, že nezaložila 

obchodnú spoločnosť za účelom podnikania. 



4. Podľa § 20 ods. 5 predmetného zákona strana ÚSVIT vyhlasuje, že sa nepodieľala 

na založení právnickej osoby, ktorá by vykonávala podnikateľskú činnosť, takže ani 

nemohla byť uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom obstarávaní. 

 

5. Podľa § 22 ods. 1 predmetného zákona strana ÚSVIT vám oznamuje, že v roku 

2018 mala príjmy z členských príspevkov vo výške 95 Eur. 

 

6. Podľa § 23 predmetného zákona strana ÚSVIT vám oznamuje, že v roku 2018 

neprijala žiadne dary a iné bezodplatné plnenia. 

 

7. Podľa § 25 predmetného zákona strana ÚSVIT vám oznamuje, že nemala žiadne 

príspevky zo štátneho rozpočtu. 

 

8. Podľa § 29 predmetného zákona strana ÚSVIT vám oznamuje, že nemala žiadne 

príspevky zo štátneho rozpočtu a teda ich nemohla ani použiť. 

 

9. Podľa § 30 ods. 2 písm. a) strana ÚSVIT vám oznamuje, že súčasťou Výročnej 

správy ako jej príloha, je aj predložená ročná závierka overená audítorom určeným 

Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov. 

 

10. Podľa § 30 ods. 2 písm. b) vám strana ÚSVIT oznamuje nasledovné skutočnosti: 

a) Strana ÚSVIT bola oficiálne Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

zaregistrovaná 25. mája 2005. V kalendárnom roku 2016 strana ÚSVIT mala 

príjmy vo výške 324 Eur. Jej výdavky na politickú činnosť v roku 2015 boli vo 

výške 150 Eur. 

b) V roku 2017 strana ÚSVIT mala príjmy vo výške 70 Eur. Jej výdavky boli v 

roku 2017 vo výške 60 Eur. 

c) V roku 2018 strana ÚSVIT mala príjmy vo výške 95 Eur. Jej výdavky boli v 

roku 2018 vo výške 60 Eur. 

 

11. Podľa § 30 ods. 2 písm. c) predmetného zákona strana ÚSVIT vás informuje, že po 

skončení účtovného obdobia, za ktoré je vyhotovená výročná správa, nenastali žiadne 

udalosti osobitného významu. 

 

12. Podľa § 30 ods. 2 písm. d) predmetného zákona vás informujeme, že podľa 

účtovnej závierky mala strana ÚSVIT v roku 2018 zisk 35 Eur. Štatutárny zástupca 

strany – predseda strany ÚSVIT PhDr. Ivan Hopta, CSc., rozhodol, že finančný zisk 

35 Eur, bude preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

13. Podľa § 30 ods. 2 písm. e) predmetného zákona strana ÚSVIT vám predkladá 

nasledovný prehľad o príjmoch strany za rok 2018 v členení podľa § 22 ods.1: 

a) príjmy z členských príspevkov za rok 2018................................................95 Eur 

b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení................................................0 Eur 

c) príjmy z dedičstva..........................................................................................0 Eur 

d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku 



alebo nehnuteľnosti.......................................................................................0 Eur 

e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách.................................0 Eur 

f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností................................0 Eur 

g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na  

verejnom trhu.................................................................................................0 Eur  

h) príjmy z pôžičiek a úverov............................................................................0 Eur  

i) príjmy zo štátneho rozpočtu..........................................................................0 Eur 

j) iné príjmy z práv. vzťahov a plnení povinností podľa os. predpisov............0 Eur 

 

14. Podľa § 30 ods. 2 písm. f) predmetného zákona strana ÚSVIT vám oznamuje, že v 

roku 2018 strana ÚSVIT si nezobrala žiadnu pôžičku alebo úver. 

 

15. Podľa § 30 ods. 2 písm. g) predmetného zákona vás informujeme, že strana ÚSVIT 

v roku 2018 neprijala žiaden finančný dar a ani iné bezodplatné plnenie. 

 

16. Zároveň vám predkladáme potvrdenie Daňového úradu, potvrdenie Sociálnej 

poisťovne, potvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a potvrdenia zdravotných 

poisťovní Dôvera a Union, že politická strana ÚSVIT nemala k 31. decembru 2018 

nedoplatok na daniach, nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok 

na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové 

sporenie. 

 

17. Podľa § 30 ods. 2 písm. i) predmetového zákona vám oznamujeme, že strana 

ÚSVIT mala k 31. decembru 2018 celkovo 309 členov. 

 

18. Podľa § 30 ods. 2 písm. j) predmetného zákona vám oznamujeme, že strana 

ÚSVIT v kalendárnom roku 2018 mala príjmy z členských príspevkov vo výške 95 

Eur. Zároveň vám oznamujeme, že strana ÚSVIT neeviduje žiadnu osobu, ktorá 

prispela na jej činnosť v roku 2018 sumou vyššou ako dvojnásobok minimálnej mzdy 

zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo 

nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako 

dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej 

v čase ich prijatia.  

 

19. Podľa § 30 ods. 2 písm. k) predmetného zákona vám oznamujeme, že strana 

ÚSVIT nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

20. Podľa § 30 ods. 2 písm. l) predmetného zákona vám oznamujeme, že strana 

ÚSVIT nie je zakladateľom žiadnej obchodnej spoločnosti. 

 

21. Podľa § 30 ods. 2 písm. m) predmetného zákona vám oznamujeme, že strana 

ÚSVIT sa v roku 2018 zúčastnila Volieb do orgánov samosprávy obcí, ale na tieto 

voľby nevynaložila žiadne vlastné finančné prostriedky. O tejto skutočnosti strana 

ÚSVIT vo svojej záverečnej správe informovala aj Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky v zákonnej lehote. 

  



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 




