
Príklad č. 1 – politická strana prijala v kalendárnom roku peňažné aj nepeňažné dary, ako aj členské príspevky a iné bezodplatné plnenia 

 

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany v kalendárnom roku 2021 peňažnými darmi, členskými príspevkami, ako aj nepeňažnými darmi 

a inými bezodplatnými plneniami v hodnote vyššej ako dvojnásobok minimálnej mzdy v čase poskytnutia príspevku / plnenia podľa § 22 ods. 5 zákona č. 

85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

meno a priezvisko/ 
názov / 

obchodné meno 

adresa trvalého pobytu / sídlo IČO typ príjmu výška / hodnota 
(eur) 

predmet poznámka 

Ján Príspevkár Hlavná 48, 900 88 Doľany - Peňažný dar 2 000 -  

Peter Členský Brnianska 35, 811 04 Bratislava - Členský príspevok 1 600 -  

Prvá darovacia  
s. r. o. 

Mukačevská 5, 080 01 Prešov 58 549 603 Nepeňažný dar 25 000 motorové vozidlo zn. 
Škoda Superb 

 

Anna Mlsná – 
catering & 
teambuilding 

Hlavná 43, 013 41 Dolný Hričov 05 654 321 Iné bezodplatné plnenie 1 500 organizácia 
teambuildingu 

a posedenia 
predsedníctva strany 

 

Prenájom & 
podnájom s. r. o. 

Štefánikova 3, 800 00 Bratislava 25 897 352 Iné bezodplatné plnenie 12 000 bezplatné celoročné 
poskytnutie 

kancelárskych 
priestorov 

 

 

 

  



Príklad č. 2 – politická strana v kalendárnom roku prijala členské príspevky a iné bezodplatné plnenia, neprijala však peňažné ani nepeňažné dary 

 

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany v kalendárnom roku 2021 členskými príspevkami a inými bezodplatnými plneniami v hodnote 

vyššej ako dvojnásobok minimálnej mzdy v čase poskytnutia príspevku / plnenia podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

 

meno a priezvisko/ 
názov / 

obchodné meno 

adresa trvalého pobytu / sídlo IČO typ príjmu výška / hodnota 
(eur) 

predmet poznámka 

Ján Príspevkár Hlavná 48, 900 88 Doľany - Členský príspevok 1 600 -  

Peter Členský Brnianska 35, 811 04 Bratislava - Členský príspevok 1 600 -  

Anna Mlsná – 
catering & 
teambuilding 

Hlavná 43, 013 41 Dolný Hričov 05 654 321 Iné bezodplatné plnenie 1 500 organizácia 
teambuildingu 

a posedenia 
predsedníctva strany 

 

Prenájom & 
podnájom s. r. o. 

Štefánikova 3, 800 00 Bratislava 25 897 352 Iné bezodplatné plnenie 12 000 bezplatné celoročné 
poskytnutie 

kancelárskych 
priestorov 

 

 

 

Politická strana Dobrá politika vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijala žiadne peňažné ani nepeňažné dary 

v hodnote presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom roku. 

  



Príklad č. 3 – politická strana v kalendárnom roku neprijala žiadne členské príspevky, peňažné ani nepeňažné dary či iné bezodplatné plnenia 

 

 

 

Politická strana Dobrá politika vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijala žiadne členské príspevky, peňažné ani 

nepeňažné dary či iné bezodplatné plnenia v hodnote presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom 

roku. 

 

Alternatívne: 

 

Politická strana Dobrá politika vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijala žiadne príspevky, ktoré by bola povinná 

zverejniť podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov. 

 

  



Príklad č. 4 – splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 

(zverejňovanie údajov o prijatých pôžičkách) 

 

 

 

meno a priezvisko/ 
názov / 

obchodné meno 

adresa IČO výška pôžičky  
(eur) 

úrok doba splatnosti dátum uzavretia 
zmluvy 

Prvá veriteľská  
s. r. o. 

Lamačská cesta 2, 
841 03 Bratislava 

65 321 987 10 000 7 % 31.12.2023 06.12.2022 

Prvá úžernícka  
s. r. o. 

Hlavná 65, 900 00 
Bobrovec 

75 895 653 15 000 15 % 31.12.2022 20.08.2022 

Jozef Veriteľ Astronomická 5, 
821 02 Bratislava 

- 8 000 8 % 31.12.2025 14.03.2022 

Štefan Úžerník – 
finančné služby 

Hálova 2, 851 02 
Bratislava 

65 321 789 12 000 12 % 31.12.2024 17.05.2022 

 

 

 


