MOST – HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
tel.: 00421 2 49 11 45 55, 00421 2 49 11 45 00
e-mail: office@most-hid.sk

V ý ro č n á s p r á v a z a ro k 2 0 1 9
Politická strana MOST – HÍD bola zapísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
do zoznamu politických strán a politických hnutí podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov pod číslom: 233004-2009/12436 dňa 3.7.2009.
Štatistickým úradom Slovenskej republiky pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) je 42171229.
Sídlom strany je Trnavská cesta 37 v Bratislave.
Celková hodnota majetku strany MOST - HÍD k 31.12.2019 je 1.357.083 EUR, z toho dlhodobý
hmotný a nehmotný majetok strany 38.180 EUR, finančné účty 1.108.739 EUR, pohľadávky
42.811 EUR. Časovo rozlíšený majetok tvoria náklady budúcich období vo výške 167.353 EUR.
Záväzky strany k 31.12.2019 v celkovej výške 78.181 EUR tvoria:
záväzky

EUR

z obchodného styku

66.382

voči zamestnancom:

-

zo zúčtovania so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami:

-

zo sociálneho fondu:
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daňové:

-

krátkodobé rezervy:

11.797

na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív:
z toho
výdavky budúcich období:

-

výnosy budúcich období:

-

Výnosy strany MOST - HÍD vo výške 969.891 EUR tvoria nasledujúce položky:
výnosy
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 25 v nasledujúcom členení:
za získané hlasy vo voľbách

EUR
665 767
-

na činnosť

374 377

na mandát

291 390

úroky na finančných účtoch v peňažných ústavoch

-

Tržby z predaja majetku

-

členské príspevky
dary

30.600
273.524
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Náklady strany MOST – HÍD k 31.12.2019 v celkovej výške 969.891 EUR delené na:
náklady

EUR

politická práca

232.820

osobné výdavky

153.554

správne záležitosti
volebné výdavky

6.591
533.696

iné výdavky

11.445

tvorba fondov

31.785

Strana MOST - HÍD týmto vyhlasuje, že:
-

predložená výročná finančná správa obsahuje všetky náležitosti podľa jednotlivých ustanovení

zákona
-

podľa §20 ods. 2 – strana vo vlastnom mene nepodnikala a ani neuzatvorila zmluvu o tichom

spoločenstve
-

podľa §20 ods. 3 – strana nezaložila obchodnú spoločnosť a ani sa nestala jediným spoločníkom

obchodnej spoločnosti za účelom podnikania
-

podľa §20 ods. 4 – strana v roku 2019 nemala príjmy z podielov zo zisku z podnikania obchodnej

spoločnosti
-

-

podľa §29 nepoužila príspevky zo štátneho rozpočtu na:
a)

pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám

b)

zmluvy o tichom spoločenstve

c)

podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom

d)

ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb

e)

darovanie

f)

úhradu pokút a iných peňažných sankcií.

podľa §30 ods. 2 písm. b) informácie o finančnej situácii strany za dve bezprostredne

predchádzajúce účtovné tvoria samostatnú prílohu výročnej správy.
-

podľa §30 ods. 2 písm. c) – udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia za ktoré

sa vyhotovuje výročná správa a ktoré by mohli ovplyvniť budúcu hospodársku a finančnú situáciu
strany:
Vo voľbách do NR SR konaných dňa 29.2.2020 strana získala 2,05 % hlasov a tak jej
nevzniká nárok na dotáciu zo ŠR SR.
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Strana MOST – HÍD predkladá:
-

podľa §30 ods.2 písm. d) – návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnania straty
Strana v roku 2019 nevykázala ani zisk, ani stratu.

-

podľa §30 ods. 2 písm. e) – prehľad o príjmoch strany v členení podľa §22 ods. 1
a) príjmy z členských príspevkov

23 600,00

b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení

273 524,00

c) príjmy z dedičstva

0,00

d) príjmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku alebo nehnuteľností

0,00

e) príjmy z úrokov z vkladov v bankách

0,00

f) príjmy z pôžičiek a úverov

0,00

g) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností

0,00

h) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu
i) príspevky zo štátneho rozpočtu

0,00
665 766,55

j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov

-

0,00

podľa §30 ods. 2 písm. f) - osobitná evidencia príjmov z pôžičiek a úverov podľa §22 ods. 2
Strana v roku 2019 neevidovala príjmy z pôžičiek a úverov.

-

podľa §30 ods. 2 písm. g) – prehľad o prijatých daroch a iných bezodplatných plneniach. Strana
prijala dary a iné bezodplatné plnenia na základe darovacích zmlúv v zmysle §23 zákona č. 85/2005
Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Osobitná evidencia darov § 23 ods.6 tvorí samostatnú prílohu. Strana v roku 2019 neprijala
iné bezodplatné plnenie.

-

podľa §30 ods. 2 písm. h) – potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
sa nachádza v prílohe

-

podľa §30 ods. 2 písm. i) – strana k 31.12.2019 evidovala 5 547 členov

-

podľa §30 ods. 2 písm. j) – osobitná evidencia prijatých členských príspevkov vrátane mena,
priezviska a trvalého pobytu člena
Dátum prijatia
17.4.2019
12.7.2019
14.10.2019
9.12.2019
5.11.2019
13.11.2019
27.11.2019
31.10.2019
17.4.2019
7.11.2019
11.11.2019
21.1.2019
18.2.2019

Meno
Priezvisko
Ladislav Balódi
Ladislav Balódi
Ladislav Balódi
Ladislav Balódi
Tibor
Bastrnák
Béla
Bugár
Arpád
Érsek
Gábor
Gál
Peter
Krajňák
Irén
Sárközy
Ivan
Švejna
László
Sólymos
Štefan
Vavrek
CELKOM

Adresa
Vydrany 491
Vydrany 491
Vydrany 491
Vydrany 491
Komárno, Veľkodunajské nábr. 1A
Šamorín, Pomlejská 20
Šamorín, Dlhá 54
Veľká Mača, Gagarinova 85
Prešov, Solivarská 35
Dunajská Streda, Petőfiho 30
Bratislava, Šťastná 13
Bratislava, Hadriánova 6
Hubovo 17

Suma
450,00 €
450,00 €
450,00 €
450,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
8 600,00 €
600,00 €
23 600,00 €

Rozdiel medzi vykázanými výnosmi a prijatými členskými príspevkami sú nezaplatené členské príspevky.
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podľa §30 ods. 2 písm. k) – strana nemá záväzky po lehote splatnosti

-

- podľa §30 ods. 2 písm. l) – nakoľko v účtovnom období za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
strana nezaložila obchodnú spoločnosť a ani sa nestala jej jediným spoločníkom, povinnosť
predložiť účtovnú závierku obchodnej spoločnosti je bezpredmetná
-

prehľad volebných nákladov
 evidencia použitých prostriedkov na volebnú kampaň vo voľbách prezidenta Slovenskej
republiky

A.

Náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov
verejnej mienky (§ 8 ods. 12 písm. a) zákona)

B. Náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy (§ 8 ods. 12 písm. b)
C. Náklady na umiestňovanie volebných plagátov (§ 8 ods. 12 písm. c) zákona)
D.

Náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň (§ 8
ods. 12 písm. d) zákona)

E. Prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení (§ 8 ods. 12 písm. e)
identifikačné údaje darcu,
dátum prijatia daru
a/alebo iného bezodplatného resp. osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné
plnenia:
plnenie:1)
Sumár
F. Sumár nákladov na volebnú kampaň (A + B + C + D + E)

0,00 €
1 823,76 €
31 288,09 €
8 131,22 €
Hodnota daru
Suma v EUR

0,00 €
41 243,07 €

 evidencia použitých prostriedkov na volebnú kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu
Prehľad nákladov, ktoré politická strana vynaložila v roku 2019 na svoju propagáciu do
vyhlásenia volieb (t. j. odo dňa 01.01.2019 do dňa 03.02.2019)
prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej
mienky [§ 4 ods. 2 písm. a) zákona]
prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy [§ 4 ods. 2 písm. b) zákona]
prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy [§ 4 ods. 2 písm. c) zákona]
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov [§ 4 ods. 2 písm. d) zákona]
prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad
cestovných náhrad zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani [§ 4 ods. 2 písm. e)
zákona]
prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov
a programu [§ 4 ods. 2 písm. f) zákona]
prehľad nákladov obchodnej spoločnosti súvisiacich s volebnou kampaňou [§4 ods. 2 písm. g)
zákona]
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnota [§4 ods. 2 písm. h)
zákona]
SPOLU:

Suma v EUR

352,00 €

352,00 €
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Prehľad nákladov na volebnú kampaň
prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej
mienky [§ 4 ods. 2 písm. a) zákona]
prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy [§ 4 ods. 2 písm. b) zákona]
prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy [§ 4 ods. 2 písm. c) zákona]
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov (§ 4 ods. 2 písm. d) zákona)
prehľad cestovných výdavkov členov a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej
strany pri volebnej kampani [§ 4 ods. 2 písm. e) zákona]
prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov
a programu [§ 4 ods. 2 písm. f) zákona]
prehľad nákladov obchodnej spoločnosti súvisiacich s volebnou kampaňou [§ 4 ods. 2 písm.
g) zákona]
prehľad nepeňažnách darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnota [§ 4 ods. 2 písm. h)
zákona]
SPOLU:

Suma v EUR

27 308,96 €
85 880,80 €

70 082,44 €

183 272,20 €

 evidencia použitých prostriedkov na volebnú kampaň pre voľby do NR SR
Prehľad nákladov, ktoré politická strana vynaložila na svoju propagáciu v čase
začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb (t. j. odo dňa 09. 05. 2019 do dňa
04. 11. 2019)

Suma v EUR

prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej
mienky [§ 4 ods. 2 písm. a) zákona]

13 188,00 €

prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy [§ 4 ods. 2 písm. b) zákona]

23 624,44 €

prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy [§ 4 ods. 2 písm. c) zákona]
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov [§ 4 ods. 2 písm. d) zákona]
prehľad cestovných výdavkov členov a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej
strany pri volebnej kampani [§ 4 ods. 2 písm. e) zákona]
prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov
a programu [§ 4 ods. 2 písm. f) zákona]

204,00 €
335,64 €
33 583,44 €

prehľad nákladov obchodnej spoločnosti súvisiacich s volebnou kampaňou [§ 4 ods. 2
písm. g) zákona]
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnota [§ 4 ods. 2 písm. h)
zákona]
SPOLU:

70 935,52 €
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Prehľad nákladov na volebnú kampaň
prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej
mienky [§ 4 ods. 2 písm. a) zákona]
prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy [§4 ods. 2 písm. b) zákona]

Suma v EUR

83 314,99 €

prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy [§ 4 ods. 2 písm. c) zákona]
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov (§ 4 ods. 2 písm. d) zákona)
prehľad cestovných výdavkov členov a prehľad cestovných náhrad zamestnancov
politickej strany pri volebnej kampani [§ 4 ods. 2 písm. e) zákona]
prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov
a programu [§ 4 ods. 2 písm. f) zákona]
prehľad nákladov obchodnej spoločnosti súvisiacich s volebnou kampaňou [§ 4 ods. 2
písm. g) zákona]
prehľad nepeňažnách darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnota [§ 4 ods. 2 písm.
h) zákona]
SPOLU:

57 448,44 €
1 630,68 €
95 498,73 €

237 892,84 €

Zoznam dodávateľov, ktorí politickej strane dodali tovar alebo poskytli službu v roku 2019 v celkovej hodnote
vyššej ako 25 000 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty:
Názov/obchodné meno

Identifikačné číslo

CIAO REAL ESTATE, s.r.o.

35 826 797

Facebook Ireland Limited

IE462932

FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu, s. r. o.

17 336 325

i-Step communication, s. r. o.

35 754 281

Slovenská pošta, a. s.

36 631 124

Adresa sídla
Hlboká 40,
900 27 Bernolákovo
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Ireland
Sládkovičova 4
811 06 Bratislava
Pluhová 10/A
831 03 Bratislava
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Hodnota dodaného tovaru /
poskytnutej služby
52 332,53 €
73 639,61 €
26 952,00 €
264 009,22 €
37 011,08 €

Zoznam členov výkonného orgánu politickej strany

predseda

podpredsedovia

ďalší členovia

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Meno a priezvisko
Béla Bugár
Attila Agócs
Ivan Švejna
Ábel Ravasz
Peter Krajňák
László Sólymos
Tibor Bastrnák
Pavol Burdiga
Arpád Érsek
Gábor Gál
Rudolf Chmel
Elemér Jakab
Peter Antal
Ladislav Nagy
Marián Tóth
Andrea Vitkóová

Adresa trvalého pobytu
Pomlejská 20, Šamorín
1. mája 18, Fiľakovo
Šťastná 13, Bratislava
Kvetná 4, Dunajská Streda
Solivarská 35, Prešov
Hadriánova 6, Bratislava
Veľkodunajské nábr. 1A, Komárno
Košická 22, Rožňava
Dlhá 54, Šamorín
Veľká Mača 85
Novosvetská 22, Bratislava
Veľké Raškovce 8
Žiar nad Hronom, M.R.Štefánika 36
Tulipánova 8, Tornaľa
Golgota 5, Tvrdošovce
Hlavná 31A, Štúrovo

Číslo občianskeho preukazu
EN722080
ER611214
EX874912
EC447212
EM067115
HA497867
EW587765
EJ166455
HW060278
HD736578
ST076277
EH579923
EW523963
EB967889
EJ273911
EH353828
6

-

podľa §20 až 30 zákona č. 85/2005 Z.z. – Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch
a daroch politických strán a politických hnutí za rok 2019 tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

Politická strana si povinnosti podľa §22 ods.5 až 7 zákona o politických stranách spĺňa na vlastnom
webovom sídle: www.most-hid.sk.

Béla Bugár
predseda strany
štatutárny zástupca
Bratislava, 17. apríla 2020
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Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods.6 a 7

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Pavol Burdiga
Rožňava, Košická 1045/22
Peňažný dar
912,- EUR
Rožňava, 15.5.2019
Bratislava, 22.5.2019
912,- EUR
15.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK66 7500 0000 0040 2120 1467

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Milan Burčík
Liptovský Hrádok, Záhradná 135/4
Peňažný dar
700,- EUR
Liptovský Hrádok, 9.5.2019
Bratislava, 22.5.2019
700,- EUR
17.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK78 5600 0000 0016 2190 6002

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Norbert Kurilla
Bardejov, Pod Šibeňou horou 1634/52
Peňažný dar
12 000,- EUR
Bardejov, 17.5.2019
Bratislava, 22.5.2019
12 000,- EUR
17.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK34 1100 0000 0026 1190 0074

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

József Nagy
Dunajská Streda, Priemyselná 624/4
Peňažný dar
13 000,- EUR
Ohrady, 22.5.2019
Bratislava, 22.5.2019
13 000,- EUR
22.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK26 7500 0000 0009 0279 1673

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Attila Agócs
Fiľakovo, 1. mája 699/18
1 800,- EUR
Fiľakovo, 20.5.2019
Bratislava, 22.5.2019
Peňažný dar
20.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK69 0200 0000 0013 8178 1553

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Marián Tóth
Tvrdošovce, Golgota 947/5
Peňažný dar
1 100,- EUR
Tvrdošovce, 20.5.2019
Bratislava, 22.5.2019
1 100,- EUR
20.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK43 5200 0000 0000 1151 5413

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Agneša Tóthová
Šamorín, Nezábudková 1554/5
Peňažný dar
2 500,- EUR
Šamorín, 23.5.2019
Bratislava, 23.5.2019
2 500,- EUR
24.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK50 0200 0000 0014 8744 3122

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK86 1100 0000 0029 2489 1172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

František Vangel
Dunajská Streda, Ádorská 741/18
Peňažný dar
1 100,- EUR
Dunajská Streda, 27.5.2019
Bratislava, 27.5.2019
1 100,- EUR
23.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK77 3100 0000 0010 0007 0345

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK86 1100 0000 0029 2489 1172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Michal Goriščák
Svidník, Záhradná 2973
Peňažný dar
4 300,- EUR
Bardejov, 28.5.2019
Bratislava, 30.5.2019
4 300,- EUR
21.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK74 0900 0000 0050 2290 6797

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Jozef Želinský
Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 629/3
Peňažný dar
912,- EUR
Kráľovský Chlmec, 16.5.2019
Bratislava, 30.5.2019
912,- EUR
16.5.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK78 0900 0000 0050 6736 9585

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK27 0900 0000 0051 5503 2798

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Csaba Fehér
Komárno, Klinčeková 2570/6
Peňažný dar
5 000,- EUR
Komárno, 10.12.2019
Bratislava, 10.12.2019
5 000,- EUR
10.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK73 0900 0000 0002 1157 0142

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Béla Bugár
Šamorín, Pomlejská 20
Peňažný dar
50 000,- EUR
Šamorín, 10.12.2019
Bratislava, 10.12.2019
50 000,- EUR
10.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK75 1100 0000 0029 1656 6927

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK86 1100 0000 0029 2489 1172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Arpád Érsek
Šamorín, Dlhá 1131/54
Peňažný dar
50 000,- EUR
Bratislava, 10.12.2019
Bratislava, 10.12.2019
50 000,- EUR
13.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK29 1111 0000 0066 5769 4016

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Zoltán Varga
Komárno, Veľkodunajské nábr. 2A
Peňažný dar
20 000,- EUR
Komárno, 11.12.2019
Bratislava, 11.12.2019
20 000,- EUR
12.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK86 0200 0000 0026 1857 6158

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK86 1100 0000 0029 2489 1172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Irén Sárközy
Dunajská Streda, Petőfiho 4965/30
Peňažný dar
3 000,- EUR
Dunajská Streda, 12.12.2019
Bratislava, 13.12.2019
3 000,- EUR
13.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK56 0200 0000 0014 4753 9154

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Róbert Vágó
Komárno, M. Urbana 2718/10
Peňažný dar
15 000,-EUR
Komárno, 11.12.2019
Bratislava, 16.12.2019
15 000,- EUR
16.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK43 0200 0000 0016 4889 2958

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK86 1100 0000 0029 2489 1172

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Peter Krajňák
Prešov, Solivarská 1410/35
Peňažný dar
10 000,- EUR
Bratislava, 17.12.2019
Bratislava, 17.12.2019
10 000,- EUR
17.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK25 0900 0000 0005 0352 8202

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Attila Agócs
Fiľakovo, 1. mája 18
Peňažný dar
10 000,- EUR
Fiľakovo, 19.12.2019
Bratislava, 19.12.2019
10 000,- EUR
20.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK69 0200 0000 0013 8178 1553

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Ladislav Nagy
Tornaľa, Tulipánová 8
Peňažný dar
5 000,- EUR
Tornaľa, 17.12.2019
Bratislava, 20.12.2019
5 000,-EUR
27.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK20 0200 0000 0011 3425 7156

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Eleonóra Majorová
Kolárovo, Harcsová 627/17
Peňažný dar
2 000,- EUR
Komárno, 23.12.2019
Bratislava, 23.12.2019
2 000,- EUR
27.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK86 5200 0000 0000 1293 5786

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Tibor Szeles
Komárno, I. Madácha 2796/12
Peňažný dar
5 000,- EUR
Komárno, 23.12.2019
Bratislava, 23.12.2019
5 000,- EUR
25.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK11 0900 0000 0051 2760 6627

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Orsolya Lörinczová
Marcelová, Radvanská cesta 903/130
Peňažný dar
2 000,- EUR
Komárno, 27.12.2019
Bratislava, 27.12.2019
2 000,- EUR
30.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK34 1100 0000 0080 1218 3402

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Štefan Kertész
Panické Dravce 153
Peňažný dar
400,- EUR
Lučenec, 30.12.2019
Bratislava, 30.12.2019
400,- EUR
30.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK50 0900 0000 0003 4063 5846

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Ida Ivánová
Vlčany 1630
Peňažný dar
5 000,- EUR
Komárno, 30.12.2019
Bratislava, 30.12.2019
5 000,- EUR
30.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK67 0900 0000 0000 2405 4118

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Karol Ferencz
Holiša 78
Peňažný dar
400,- EUR
Holiša, 30.12.2019
Bratislava, 30.12.2019
400,- EUR
31.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK41 5600 0000 0017 8119 9001

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Tibor Tóth
Lučenec, Rúbanisko II 424/59
Peňažný dar
400,- EUR
Lučenec, 30.12.2019
Bratislava, 30.12.2019
400,- EUR
30.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK20 0900 0000 0003 4196 1600

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe
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§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Štefan Horváth
Košice, Tomášikova 148/2
Peňažný dar
1 500,- EUR
Košice, 31.1.2020
Bratislava, 31.1.2020
1 500,- EUR
31.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK96 7500 0000 0004 1353 3083

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Elemér Jakab
Veľké Raškovce 8
Peňažný dar
50 000,- EUR
Veľké Raškovce 22.12.2019
Bratislava, 30.12.2019
50 000,- EUR
27.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK80 1100 0000 0029 3627 5879

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

21

§23 ods. 6
a) identifikačné údaje o darcovi a to v rozsahu
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
b) údaje o dare podľa odseku 2 písm.c)
hodnota daru:
c) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy
miesto a dátum podpisu darcu
miesto a dátum podpisu obdarovaného
d) údaje o hodnote daru podľa darovacej zmluvy
e) dátum prijatia daru

Ľubomír Demský
Košice, Rastislavova 763/32
Peňažný dar
500,- EUR
Košice, 31.1.2020
Bratislava, 5.2.2020
500,- EUR
27.12.2019

f) číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri
peňažnom dare

SK57 5200 0000 0000 0830 6207

g) číslo platobného účtu strany vedeného v banke
pri peňažnom dare

SK68 0900 0000 0051 6151 6510

h) vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa
§24 ods. 1

v prílohe

22
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pre 5tatutdruy orgdn politickej strany MOST - HiO

I. Sprdvaz auditu fiitovnej zfvierlry
Ndzor
Uskutodnilasom audit ridtovnej zavierkypolitickej strany MOST - Hi[l (dalej aj
,,politick6
strana'),kloril obsahujesrivahuk 31. decembru2}lg, vllazziskov a strdtza"raktoneiaci sa
k uvedendmudiitumu, a pozn6mky,ktor€ obsahujrisuhrn vynamnfch ridtovnych z6sada uEtovn;fchmet6d.
Podl'a mdjho ndzoru priloZeni fiitovnrfl zinierkn poskytuje pravdivf a vemf obraz
finaninej situicie politickej strany MOST - ffiD kbl. decembru 2019 a vystedku jej
hospodirenia za mk koniiaci sa k uveden6muddtumu podl'a zdkona E. 431n0022.2,.
o riitovnfctve v znenf neskordichpredpisov(d'alej len ,,zikon o fiitovnicfve..).
Zildadfr:e ninor
Audit som vykonalapodl'amedzinfrodnfch auditorsk;ichStandardov(IntemationalStandards
on Auditing, ISA). Moja zodpovednost'podfa fjchto Standardovje uvedenf v odseku
Zodpvednost' auditoraza auditridtovnej zAvierky Od politickej strany som nezivisl6 podl'a
ustanoveniziil<ona
E. 42312015
o Statutrirnom
auditea o zrnenea doplniru zikona8,.431-/2002
Z- z- o ridtovnfctvev zneni neskor5fchpredpisov (dalej len ,,zikbn o Statutiirnomaudite..)
tyh,aitrcichsa etiky, vr6taneEtick6ho k6dexu auditora"relevantnychpre m6j audit fdtovnej
z-avie*iy a splnila som aj ostafirdpoZiadavkytjchto ustanovenitjkajrici"h ,u etiky. Som
presvedde& Ze auditorskdd6kazy,ktord som ziskal4poskytujri dostatodnfa vhodny z1kJad
pre mdj niaor.
Zodpovednost'Statutrirneho
orgiinuza ridtovnrizivierku
Statutrlrnyorgrinje zodpovednyza zostaverietejto ridtovnej zavie*y talq aby poskytovala
pravdiqi a vemy obrazpodfa ziil<onaoirdtormictveazatieintemd kontroly, ktord^pr"rU"je za
potrebn6na zostavenieridtormej zhvieririy,klor6 neobsahujevfznamnd nespriivnosti,di ui v
ddsledkupodvodualebochyby.
Pri zostavovarrfridtovnej zavierkyje Statutirnyorgiin zodpovednyzazhodnotenieschopnosti
politickej stranynepreftZitepokradovat'vo svojej dinnosti,za opfsanieskutodnostiffkajucich
sa nepretrZitehopokraiovania v dinnosti, ak je to potrebnd, a za pouZitie preaponaOu
nepretrZit6hopokradovaniav dinnosti v ridtovnfctve, ibai:eby mal v rimysle potiticti stranu
zlikvidovat' aleboukondit'jej dinnost',aleboby nemalinri realisticlnimoinosf neZtak urobif.
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Mojou zodpovednostbu
je ziskat'primeran6uistenieo
di ridtovndzAvierkaakocelokneobsahuje
vymamnf nespr6vnosti,di uZ v ddsledku podvodu alebo chyby, aWMf spr6vu auditor4
vr6taneniu:oru-Primeranduistenieje uistenievysokdhostupfraae nie3e-zirukoutoho,Le audit
podfa medzin6rodnychaudftorslqichStandardovvZdy odhali vfznamnd nespr6vnosti, ak tak6 existujri. NesprdvnostimdZu vzniknrit' v ddsledkupodvodu alebo chyby za
a
vVznannf sapovaZujrivtedy,ak by sadalo oddvodneneodakrivat',Zejednotlivo alebov sfihrne
by mohli ovplyvnit' ekonomickd rozhodnutia porrtivatelbv, uskuiodnendna zAkla1etejto
irdtovnejzavierky.
V rrimci auditu uskutodnen6ho
podl'a medzinilrodnfchauditorskfch Standardov,
podascel6ho
audituuplatilujemodbornlfrisudoka zachovhvamprofesionrilnyskepticimus. Okremtoho:
'

Identifikujem a posudzujem rink6 qiznamnej nesprdvnostiridtovnej zhvierky,di uZ v
ddsledku podvodu alebo chyby, nawhujem a uskutodrlujem audftorskd'postupy
reagujricena tieto inikea ziskavarnaudftorskdd}kazy,ktordsri dostatodn6a vhodn6na
poskytnutie zikladu pre mOj niu:or. Riziko neodhaleniaviznamnej nespr6vnosti
v
ddsledkupodvoduje vySSieako toto riziko v ddsledkuchyLy, pretoZepodvod m6Ze
?ahir]€rttajnf dohodu,fal5ovanie,fmyseln6 vynechanie,
vyhlisenie alebo
""ptuiiv6
obidenieinternejkonholy.
' Obozramujem sa s intemymi kontrolami relevanftr;fini pre audig
aby som mohla
navrhnrif auditorsk6postupyvhodndza darrlchokolnosti,ale rfrez-afdelomvyjadrenia
nfizoruna efektfvnost'internfch konhol politickej strany.
o Hodnotfm vhodnosf pouZiffch ridtovnfch zisad a ridtovnlfch met6d
a primeranost'
fdtovnfch odhadova uvedenies nimi srivisiacichinformricii, uskutocnendStatutirnym
orgii:nom.
t Robim zfvet o tom, di Statut^irnyorgiin vhodne v ridtovnictve pouZiva predpoklad
nepretrZitdhopokraiovania v dinnosti a na zAkladeziskanlch audftorskfch d6kazov
z6veto tom, di exisfujeu!'wnmnineistota v srivislostis udalost'amialebookolnost'ami,
ktord by mohli vfzryryne spochybnif schopnosf politickej strany nepretrZite
pokradovat'v dinnosti. Ak dospejemk zhvenl-Ze vynnmni olirtotr L"irtq", som
povinn6upozornit'v mojej sprdveauditorana sfvisiace inform6cieuvedendv ridtovnej
zdvietke alebo, ak sri tieto informricie nedostatodn6,modifikovaf m6j n6zor.Moji
zixery vychfudzriitz auditorskychddkazovziskanfch do dritumu
mojej spnivy
"ydani;
auditora. Budfce udalosti alebo okolnosti v5ak m6Zu spdsobif,
Ze politicfca rf*u
prestanepokraiovat' v nepretrZitejdinnosti.
o Hodnotfmcelkovri prezentAciu,Strukturua obsahridtovnej zixierky w6taneinform6cif
v nej uvedenych,ako aj to, di fdtovnri zilierka zachythvauskutodnendtransakcie
a udalostispdsobom,klory vediek ich verndmuzobrazetiu.
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II. Spnflvyk dalSim poZiadavkim zfkonov a infch pr{vnych predpisov
II.l Sprdvak informicidm, ktori sa uvddzajfivo u!,roinej sprdve
Statut6rnyorgiinje zodpovednyza inform6cieuveden6vo qfrodnej sprrive,zostavenejpodl'a
poLiadaviekzikona d. 85/2005Z. z. o politickfch stranricha politickfch hnutiach (d'alej aj
,,7Akonopolitickfch stranrich").MOj vySSieuvedenyn6zorna ridtovnrizivierku sanerzt'alruji
na ind informdcievo vfrodnej spriive.
V stivislosti s auditom ridtovnej zivierky je mojou zodpovednostbuobozn6meniesa s informdciamiuvedenymivo vfrodnej spriivea posridenie,di tieto informrlcienie st vo vfznamnom
nesulades auditovanoufdtovnou zlvierkou alebomojimi pomatkarni,]tord somzistata poias
audituridtovnejzixierky, alebosainak zdajtbyt' vjznamne nesprdvne.
Posridila som, di qfrodnil spriiva politickej strany obsahujeinformiicie, ktoqich uvedenie
vyLadujezikon o politickfch stran6ch.
Na zakladepr6c vykonanfch podasaudituridtovnej zitvierky,podfa mdjho n6zoru:
- informdcie uvedendvo vyrodnej sprive zostavenejza, rok zA1-9sri v srilade s
fdtovnou
zilvierkouza danlfrok,
- vjrodnd spr6vaobsahujeinformriciepodl'a zil<onaopolitickfch straniich.
Okrem toho, na ziklade mojich poznatkov o ridtovnejjednotke a situricii v nej, l1ore som
ziskalapodasaudituridtovnejzilierky, sffi povinn6uviesf, di somzistila ugmarnnenespr6vnosti vo vyrodnej sprilve, ktorf som obdr1alapred dritumomvydania tejto splivy uoditota
V tejto srivislostineexistujrizisteniq klord by sommala uviest'.
Okremtoho uvediem,di somzistil vfznamn6nespr6vnostivo vyrodnejspr6vena ziklade
mojich poznatkovo ridtovnejjednotkea situicii v nej, ktor6 somzfskalpodasauditu riCtovnej
zivierky.
II.2 Sprdvazpreverenia srthdu hospoddreniapolitickej strany MOST - UiO so ztikonomi.
85/2005z. L o politiclefch strandch a potitick!,ch hnatiach
Statuternyorgiin je zodpovednya hospodrireniepolitickej stany ABC v znysle zikona d.
85/2005Z. z. o politickfch stranrlcha politickych hnutiach.Mojou zodpovednost'ou
je preverit'
sriladhospodrirenia
politickej stranysozikonom o politickfch shanfch a na zfkladevysledkov
preverenia vydaf samostatlli spr6vuz tnhtopreverenia.
24. apnla2020
lng. ZuzarraMartinoviiovd
auditor,licenciaSKAU d. 388
03204 BeriadikovL42
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SPRAVAO PREVERENISUTANUo HosPoDARENiPoLITICKEJsTRAIIY
SO ZAKONOM i. 85/2005Z.n opolitichfch stran{ch a potitichfch hnutiach
Pre Statutf,r:nyorgdn politickei strany MOST - nfO

Uskutodnilasom prevereniesuladu hospodareniaso zdkonornE. 8512005V.z. o politickfch
strandcha politickych hnutiach(d'ateja1;i/r.orf) politickej shanyMOST - HiD k 31. decerrbm
2019.
Zodpovednost'Statutrirneho
orgiinu
Statuttlrny orgrin je zodpovednli za hospodrireniepolitickej strany v anysle poZiadaviek
z{drona.
Zodlnvednost'auditora
je vyjadrif ziler o vysledkochprevereniaa vydat' spr6vuo tomto
Mojou zodpovednost'ou
prevereni.Prevereniesom vykonala v sulades MedziniirodnymStandardompre zil<azkyna
je mojou povinnostbudospiet'kziveru, di som nezistila
preverenie.V zmysletohto Standardu
Ziadneskutoinod, ffi zikladektorjch by somsadomnievalqic hospodrirenie
politickej sfrany
nie je v suladeso z6konom.Okremtoho sompovinn6dodrZiavat'prislu5ndetickdpoZiadavky.
Prevereniesuladu hospod6reniaso zikonom predstavuje zil<azku na limitovand uistenie.
V rrlmci ?AKazkyaudftor vykon6va postupy,ktor6 ?aihinajiLpredov5etkfmzistbvanie inform{rcii od mana+mentua inlich relevantn;ichpracovnikovridtovnejjednotky, uplatiiuje analytick6 postupya vyhodnocujeziskandddkazy.
Postupyvykon6van6v rrimci prevereniamajf podstatnemen5irozsahneZpostupyvykondvand
podasauditu vykon6vandhov sulade s MedzinrirodnymiauditorskynniStandardmio
a preto
poskytujemen5ieuistenieako audit.
Zhver
Na zrlklade mdjho preverenia som nezistila iiadne skutodnostr, na ziklade ktorjch by som sa
domnievala Ze hospodrireniepolitickej strany k 3 I . decembru 2019 nie je v sulade so z6konom.
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

a

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

b
r. 002 + r. 009 + r. 021
r. 003 až r. 008

Dopravné prostriedky

(051-

r. 010 až r. 020

3.

0,00

0,00

110 653,50

72 473,08

38 180,42

41 340,42

008
009

(031)
(032)
021 - (081 - 092AÚ)
022 -

023 - (083 + 092AÚ)

010

x

011

x

012

56 004,22

18 954,00

37 050,22

38 454,22

013

19 194,07

18 063,87

1 130,20

1 658,20

014

35 455,21

35 455,21

0,00

1 228,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(042 - 094)

019

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

020

Dlhodobý finančný majetok

021

r. 022 až r. 028

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

024

(065 - 096 AÚ)

4

005

(041-093)

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(082 + 092AÚ)

3

0,00

007

Stavby

2

0,00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Umelecké diela a zbierky

1

002

006

Pozemky

Netto

41 340,42

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091
AÚ)

2. Dlhodobý hmotný majetok

Netto

38 180,42

004

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
095AÚ)

Korekcia

72 473,08

Softvér

014 - (074 + 091AÚ)

Brutto

110 653,50

003

Oceniteľné práva

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

001

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)
013 - (073+091AÚ)

SID

Bežné účtovné obdobie

č.r.

Strana aktív

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

42171229

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 025
Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

026
027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028

Strana 2

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

Strana aktív

b

a

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
(192+193)

+122)-

SID

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

42171229

Brutto

Korekcia

1

2

Netto

Netto

3

4

029

1 151 549,82

0,00

1 151 549,82

1 220 369,27

030

0,00

0,00

0,00

0,00

031

0,00

032

0,00

Výrobky

(123 - 194)

033

0,00

Zvieratá

(124 - 195)

034

0,00

(132 + 139) - 196

035

0,00

036

0,00

Tovar

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ AÚ)
2. Dlhodobé pohľadávky

391

r. 038 až r. 041

037

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

0,00

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

0,00

041

0,00

Iné pohľadávky

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

042

42 810,83

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

043

Ostatné pohľadávky

42 810,83

21 582,40

480,00

480,00

182,40

044

25 200,00

25 200,00

21 400,00

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336 )

045

115,45

x

115,45

Daňové pohľadávky

046

15,38

x

15,38

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)

047

17 000,00

x

17 000,00

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ - 391AÚ)

048

0,00

(396 - 391AÚ)

049

0,00

050

0,00

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(315 AÚ - 391 AÚ)

(341 až 345)

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

r. 052 až r. 056

051

1 108 738,99

(211 + 213)

052

2 050,69

(221 AÚ + 261)

053

1 106 688,30

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

054

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

r. 058 a r. 059

057

167 352,78

(381)

058

167 352,78

Príjmy budúcich období

(385)

059

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

0,00

1 108 738,99

1 198 786,87

x

2 050,69

2 683,83

x

1 106 688,30

1 196 103,04

167 352,78

1 558,16

167 352,78

1 558,16

1 357 083,02

1 263 267,85

x

1. Náklady budúcich období

MAJETOK SPOLU

0,00

0,00

1 429 556,10

0,00

72 473,08
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

42171229

IČO

Strana pasív

č.r.

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

b

SID

Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie
5
6

061

1 278 901,79

1 247 116,75

062
063
064
065
066

0,00

0,00

1 278 901,79

1 247 116,75

1 278 901,79

1 247 116,75

072

0,00

0,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

067
068
069
070
071

073

0,00

0,00

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

1. Rezervy

075

78 181,23
11 797,01

16 151,10
10 565,04

11 797,01
1,70
1,70

10 565,04
123,38
123,38

66 382,52
66 382,52

5 462,68
5 462,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1 357 083,02

1 263 267,85

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

078
079
080

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

r. 088 až r. 096
(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení

(396)

Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky
r. 098 až r. 100
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101

103
104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

Náklady

a

b

IČO

Číslo
riadku
c

42171229

SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

Podnikateľská
zdaňovaná
2

Spolu
3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4

501 Spotreba materiálu

01

12 872,44

12 872,44

11 905,11

502 Spotreba energie

02

16 300,98

16 300,98

16 560,67

504 Predaný tovar

03

511 Opravy a udržiavanie

04

2 629,19

2 629,19

2 344,83

512 Cestovné

05

3 106,93

3 106,93

7 361,18

513 Náklady na reprezentáciu

06

56 728,26

56 728,26

29 714,68

518 Ostatné služby

07

678 800,54

678 800,54

218 112,77

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

110 781,85

110 781,85

105 415,95

09

37 025,48

37 025,48

34 505,13

525 Ostatné sociálne poistenie

10

527 Zákonné sociálne náklady

11

5 697,12

5 697,12

4 626,84

528 Ostatné sociálne náklady

12

50,00

50,00

531 Daň z motorových vozidiel

13

532 Daň z nehnuteľností

14

538 Ostatné dane a poplatky

15

377,46

377,46

541 Zmluvné pokuty a penále

16

542 Ostatné pokuty a penále

17

270,00

270,00

543 Odpísanie pohľadávky

18

4 200,00

4 200,00

544 Úroky

19

545 Kurzové straty

20

546 Dary

21

583,80

583,80

471,04

547 Osobitné náklady

22

548 Manká a škody

23

549 Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku

24

1 301,46

1 301,46

1 010,98

25

3 160,00

3 160,00

5 600,00

31 785,04

31 785,04

258 444,41

4 220,00

4 220,00

3 552,00

969 890,55

699 856,55

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere

27

554 Predaný materiál

28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

33

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

34

0,00

230,96

35
36
37
38

969 890,55

0,00
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Výnosy

IČO

Číslo
riadku

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

c
39

602 Tržby z predaja služieb

40

604 Tržby za predaný tovar

41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

647 Osobitné výnosy

56

648 Zákonné poplatky

57

649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
651
majetku a dlhodobého hmotného majetku

58

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov

61

654 Tržby z predaja materiálu

62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

63

656 Výnosy z použitia fondu

64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku

66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

664 Prijaté členské príspevky

70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

Účtová 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) ) (+/-)

42171229

SID
Činnosť

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

59

74

273 524,00
30 600,00

273 524,00
30 600,00

100,00
33 990,00

665 766,55
969 890,55

665 766,55
969 890,55

665 766,55
699 856,55

0,00

0,00

0,00

0,00

75
76
77
78

0,00

0,00
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4

2

1

7

1

2

2

9

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Členovia prípravného výboru:
 Ing. Béla Bugár, Pomlejská 20, 931 01 Šamorín
 MUDr. Tibor Bastrnák, Stredná 18, 945 01 Komárno
 Mgr. Gábor Gál, Gagarinova 85, 925 32 Veľká Mača
 Ing. László Gyurovszky, Javorová 2087/23, 927 01 Šaľa
 Mgr. Peter Vörös, Ul. 29. augusta 2263/15, 811 08 Bratislava
 PhDr. László Nagy, Škultétyho 10, 831 03 Bratislava
 Ing. Zsolt Simon, Padarovce 81, 980 23 Padarovce
 Ing. László Sólymos, Hadriánova 6, 851 10 Bratislava
 Elemér Jakab, Veľké Raškovce 8, 076 75 Veľké Raškovce
Dátum registrácie: 3.7.2009
Číslo registrácie: 233004-2009/12436
(2) V mene strany má právo konať predseda strany, ktorý je štatutárnym zástupcom strany v styku s orgánmi
verejnej moci, a inými fyzickými osobami. Predsedom strany je Béla Bugár.
Organizačná štruktúra a orgány strany:
a) okresný stupeň, Okresné orgány strany:
a)okresná konferencia,
b)okresné predsedníctvo,
c)predseda okresnej organizácie.
b) krajský stupeň, Krajské orgány strany:
a)krajské predsedníctvo,
b)krajský predseda.
c) republikový stupeň Republikové orgány strany:
a)Snem – je najvyšším orgánom strany
b)Republiková rada - je najvyšším ústredným orgánom strany medzi dvomi
zasadnutiami Snemu
c)Republikové predsedníctvo,
d)Predseda,
e)Dozorná rada.
(3) Účtovná jednotka vykonáva činnosť politických strán.
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné
obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia.

8
---

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
8
---

--

--

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas ÚO

(5) Účtovná jednotka vykonáva činnosť politických strán.
(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
Na základe splnenia všetkých predpokladov pre činnosť politickej strany v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach, strana MOST – HÍD bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu
na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Počas účtovného obdobia neboli vykonané zmeny účtovných zásad, zmeny účtovných metód.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neobstarala,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka neobstarala,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neobstarala,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka neobstarala,
g) dlhodobý finančný majetok – účtovná jednotka neobstarala,
h) zásoby obstarané kúpou – účtovná jednotka neobstarala,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neobstarala,
j) zásoby obstarané iným spôsobom – účtovná jednotka neobstarala,
k) pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku,
l) krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou,
m) časové rozlíšenie na strane aktív - náklady a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, resp.
obstarávacou hodnotou pri prevzatí,
o) časové rozlíšenie na strane pasív - výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
p) deriváty – účtovná jednotka nemá náplň,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – účtovná jednotka nemá náplň.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
odpisov.
V odpisovom pláne je účtovná doba použiteľnosti totožná s dobou použiteľnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Majetok je odpisovaný rovnomernou metódou odpisovania
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého
majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je
1 700 EUR/ks a nižšia, sa považuje za zásoby a účtuje sa o nich v triede I. pri obstaraní priamo do nákladov
na účet 501 – Spotreba materiálu (odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania). Technické zhodnotenie
dlhodobého majetku do 1 700,- EUR / rok / ks – náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa účtujú ako náklady
na hospodársku činnosť .Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa
odpíše v priebehu nájmu. Pozemky sa neodpisujú.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky
a rezervy.
Počas účtovného obdobia nevznikol dôvod účtovať o opravných položkách k majetku.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny
tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

Položka
Stavby*
Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Majetok celkom

Hodnota na
začiatku
účtovného
obdobia
56 004

Stav na konci
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

0

0

56 004

19 194

0

0

19 194

35 455
110 653

0
0

0
0

35 455
110 653

* Účtovná jednotka vykonala technické zhodnotenie predmetu nájmu, t. j. prestavbou vytvorila rokovacie miestnosti
v prenajatých priestoroch.
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku
v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku
bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného
účtovného obdobia,

Položka
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným hnuteľným
veciam a k súborom hnuteľných vecí
Oprávky k dopravným prostriedkom
Oprávky celkom

Hodnota na
začiatku
účtovného
obdobia
17 550
17 536
34 227
69 313

Prírastky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Úbytky

1 404

18 954

528
1 228
3 160

18 064
35 455
72 473

0

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného
účtovného obdobia.

Položka
Stavby*
Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Majetok celkom

Hodnota na
začiatku
účtovného
obdobia
38 454
1 658
1 228
41 340

Obstaranie

0

Oprávky

Stav na konci
účtovného
obdobia

1 404

37 050

528
1 228
3 160

1 130
0
38 180

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom majetku na ktoré je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
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(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Položka

Výška
ročného
poistného

Poisťovňa

Typ poistenia

Dopravné prostriedky

103,55

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Povinné zmluvné
poistenie

Dopravné prostriedky

107,00

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Povinné zmluvné
poistenie

Dopravné prostriedky

258,75

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Havarijné poistenie

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa
položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých
položkách dlhodobého finančného majetku.
Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
Účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nevznikol dôvod účtovať o opravných položkách k finančnému majetku
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného
majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto
ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
2 051

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
2 684

1 106 688

1 196 103

1 108 739

1 198 787

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Účtovnej jednotke nevznikol dôvod účtovať o opravných položkách k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť a neeviduje významné pohľadávky.
(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci
bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Účtovnej jednotke nevznikol dôvod účtovať o opravných položkách k pohľadávkam.
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(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
bežného účtovného obdobia
účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

17 000,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

25 200,00

21 400,00

Pohľadávky spolu

42 200,00

21 400,00

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Položka časového rozlíšenia nákladov bud.období

Suma v EUR

Prenájom reklamných plôch – KEMAR, s. r. o.

6 806

Pranájom reklamných plôch – i-Step communication, s. r. o.

159 780

(12)Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy
za bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov,
prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov
z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného
obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
Výška základného imania sa počas účtovného obdobia nezmenila
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

(+)

(-)

(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy

1 247 116,75

31 785,04

0,00

1 247 116,75

31 785,04

0,00

1 278 901,79

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

0,00

1 278 901,79
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach.
Účtovný zisk bol prevedený podľa platných predpisov na účet 427 – ostatné fondy.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

31 785,04

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov

31 785,04

Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

.

Iné

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného
účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok
rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Účtovná jednotka vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky a audit. Rezerva bude čerpaná v nasledujúcom
účtovnom období.

Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Stav na konci
Zrušenie alebo bežného účtovného
Použitie rezerv zníženie rezerv
obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv:
nevyčerpané dovolenky

9 215,04

9 997,01

9 215,04

9 997,01

audit

1 350,00

1 800,00

1 350,00

1 800,00

Ostatné rezervy spolu

10 565,04

11 797,01

0,00

10 565,04

11 797,01

Rezervy spolu

10 565,04

11 797,01

0,00

10 565,04

11 797,01

Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný
stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
Účtovná jednotka neeviduje významné položky na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
účet
325 - ostatné záväzky
326 - nevyfakturované dodávky

začiatočný stav
2 261,99
1 677,60

prírastky
28 142,91
5 298,30

úbytky
25 327,72
1 677,60

konečný zostatok
5 077,18
5 298,30

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Stav na konci

Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

66 382,52

5 462,68

Krátkodobé záväzky spolu

66 382,52

5 462,68

1,70

123,38

1,70

123,38

66 384,22

5 586,06

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac
ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

Stav na konci

Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka:
z obchodného styku

66 382,52

5 462,68

voči zamestnancom

0,00

0,00

voči Soc.poisťovni a zdrav.poisťovňám

0,00

0,00

daňové

0,00

0,00

66 382,52

5 462,68

1,70

123,38

1,70

123,38

66 384,22

5 586,06

Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane :
zo socálneho fondu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac
ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

123,38

138,94

Tvorba na ťarchu nákladov

588,00

515,00

709,68

530,56

1,70

123,38

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli
poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neprijala bankové úvery, pôžičky ani návratné finančné výpomoci.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Účtovná jednotka neeviduje významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, - nie je náplň
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, - nie je náplň
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, - nie je náplň
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, - nie je náplň
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. - nie je náplň
Účtovná jednotka neeviduje významné položky výnosov budúcich období.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu
a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých
hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka neeviduje tržby za vlastné výkony a tovary.
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(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov.
Účtovná jednotka prijala počas účtovného obdobia dary od fyzických osôb vo výške 273 524 EUR.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia príspevok od MF SR a to:
účel
na činnosť
na mandát
Príspevok MF SR celkom

suma v EUR
374 376,55
291 390,00
665 766,55

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Položka
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Dotácie zo ŠR SR
Hodnota významných výnosov spolu

Hodnota
273 524,00
30 600,00
655 766,55
959 890,55

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov
a iných ostatných nákladov.

Položka
Náklady na reprezentáciu
Prenájom priestorov a súvisiace služby
Spotreba energie
Cestovné
Ostatné služby
Monitoring, prieskumy (okrem volebných)
IT služby
Propagácia, predvolebná kampaň
Mzdové náklady a zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Odpisy dlhodobého majetku
Odpísanie pohľadávky
Tvorba fondov
Hodnota významných položiek nákladov celkom

Výška nákladov
25 120
43 343
16 301
3 107
81 465
13 764
31 473
533 800
147 807
3 160
4 200
31 785
935 326

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účtovná jednotka neprijala podiel zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom
osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Účtovná jednotka neeviduje významné položky finančných nákladov.
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(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma
nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

a) overenie účtovnej závierky

3 600

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

--

c) súvisiace audítorské služby

--

d) daňové poradenstvo

--

e) ostatné neaudítorské služby

--

Spolu

3 600

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie
položky.
Účtovná jednotka neúčtuje na podsúvahových účtoch.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov. – nie je náplň
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky,
– nie je náplň
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
– nie je náplň
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa
v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, – nie je náplň
b) povinnosť z opčných obchodov, – nie je náplň
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských
alebo odberateľských zmlúv, – nie je náplň
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných
zmlúv, – nie je náplň
e) iné povinnosti – nie je náplň
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka nemá vo správe ani vo vlastníctve nehnuteľné kultúrne pamiatky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia.
Účtovná jednotka vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 nezískala potrebné percento
hlasov, čím jej nevznikol nárok na dotáciu zo ŠR SR.
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Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

Pozemky
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

56 004

19 194

35 455

110 653

56 004

19 194

35 455

110 653

17 550

17 536

34 227

69 313

1 404

528

1 228

3 160

18 954

18 064

35 455

72 473

38 454

1 658

1 228

41 340

37 050

1 130

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

38 180

Strana 17

MOST – HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
tel.: 00421 2 49 11 45 55, 00421 2 49 11 45 00
e-mail: office@most-hid.sk

Informácia o finančnej situácii strany
podľa §30 ods. 2 písm. b)
Strana aktív
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r. 002 + r. 003 + r. 007

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
Stavby

č.r.
001

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

62 281

65 261

52 647

44 842

41 340

002

0

0

0

0

0

r. 004 až r. 006

003

62 281

65 261

52 647

44 842

41 340

021 - (081 - 092AÚ)

004

44 070

42 666

41 262

39 858

38 454

005

6 296

3 308

978

0

1 658

006

11 915

19 287

10 407

4 984

1 228

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
Dopravné prostriedky
3 . Dlhodobý finančný majetok

rok 2014

023 - (083 + 092AÚ)

007

0

0

0

0

0

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 009+ r. 010+ r. 011 + r. 015

008

1 574 910

780 515

1 189 975

983 253

1 220 369

1. Zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky

009

0

0

0

0

0

010

0

0

0

0

0

3. Krátkodobé pohľadávky

011

8 977

173 571

16 700

13 900

21 582

012

127

5 000

0

0

182

013

8 850

168 571

16 700

13 900

21 400

Pohľadávky z obchodného styku

(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

Ostatné pohľadávky
Iné pohľadávky

(315 AÚ - 391 AÚ)
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

4. Finančné účty

r. 016 až r. 017

015

1 565 933

606 944

1 173 275

969 353

1 198 787

(211 + 213)

016

4 529

2 384

2 234

2 383

2 684

017

1 561 404

604 560

1 171 041

966 971

1 196 103

018

1 069

638

655

1 554

1 558

019

1 069

638

655

1 554

1 558

020

1 638 260

846 414

1 243 277

1 029 649

1 263 267

Pokladnica
Bankové účty

(221 AÚ + 261)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období

(381)

MAJETOK SPOLU

014

r. 001 + r. 008 + r. 018
Strana pasív

č.r.

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 022 až r. 025

021

1 621 044

825 426

1 199 403

988 672

1 247 117

1. Imanie a peňažné fondy
2. Fondy tvorené zo zisku

022

0

0

0

0

0

023

0

0

0

988 672

1 247 117

Ostatné fondy
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- 428) hospodárenia za účtovné obdobie
4. (+;
Výsledok

024

988 672

1 247 117

025

1 667 620

1 621 043

825 426

0

0

026

-46 576

-795 617

373 977

0

0

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 027 + r. 029 + r. 031 + r. 036

027

10 419

11 100

43 874

40 977

16 150

1. Rezervy

028

10 174

9 877

13 100

13 774

10 565

029

10 174

9 877

13 100

13 774

10 565

030

245

257

230

139

123

031

245

257

230

139

123

032

0

966

30 544

27 064

5 462

033

0

174

30 544

27 064

5 462

034

0

0

0

0

0

035

0

0

0

0

0

036

0

792

0

0

0

037

0

0

0

0

0

038

6 797

9 888

0

0

0

039

6 797

9 888

0

0

0

1 638 260

846 414

1 243 277

1 029 649

1 263 267

Krátkodobé rezervy
2. Dlhodobé záväzky

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

Záväzky zo sociálneho fondu
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

(472)
r. 032 až r. 035
(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom

(331+ 333)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky

(336)

(341 až 345)

4. Bankové výpomoci a pôžičky
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

r. 038 a r. 039
(383)

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.021+ r.026 + r.037

040
041

1

MOST – HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
tel.: 00421 2 49 11 45 55, 00421 2 49 11 45 00
e-mail: office@most-hid.sk

Číslo
účtu

Náklady

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Úroky
Dary
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
551
majetku
556 Tvorba fondov
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Účtová trieda 5 spolu
r. 01 až r. 19
501
502
511
512
513
518
521
524
527
531
538
541
542
543
544
546
548
549

Číslo
účtu

Výnosy

644 Úroky
646 Prijaté dary
649 Iné ostatné výnosy (poistné plnenie)
651 Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetkui
656 Výnosy z použitia fondu
662 Prijaté príspevky od iných organizácií
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb
664 Prijaté členské príspevky
691 Dotácie
Účtová trieda 6 spolu
r. 20 až r. 26
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 27 - r. 19
591 Daň z príjmov

Číslo
riadku

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6 159
18 291
1 175
7 506
56 555
472 097
128 101
43 938
5 355
277
461

21 203
19 877
2 141
12 813
36 571
1 440 868
132 598
44 573
5 704

60
1 448

99

24

60

1 014

1 022

60
6 305
12 876
450
166
417

19

12 484

12 020

20
21
22

4 059
759 004

2 874
1 732 755

Číslo
riadku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

rok 2014
155

332

rok 2015
130

10 404
18 917
2 256
8 029
62 665
1 796 302
119 856
39 019
5 404
180
428

rok 2018

45 233
16 749
1 526
11 421
27 462
637 729
110 488
36 097
5 468

11 905
16 561
2 345
7 361
29 715
218 113
105 416
34 505
4 627

231

231

113

471

322

1 011

12 614

7 805

5 600

7 874
2 104 222

2 960
903 603

258 444
3 552
699 857

rok 2016

rok 2017
42

rok 2018
7

3 600
210 731
20 000
39 750
652 553
712 458
-46 546
30

239 672
42 000
652 553
937 955
-794 800
817

303 940
29 700
2 144 525
2 478 207
373 985
8

100
27 000
665 767
903 604
1
1

100
33 990
665 767
699 857
0

2

DAr{oW unnD BRATISLAvA
Sevienkova32185000 Bratislava

MOST - HID
Trnavskf cesta37
831 04 Bratislava- mestsk6
iast Novd Mesto

V6$list dislo/zodfia

Na$e€islo

Vybavuje/linka

Bratislava

10060924112020

Bc. Chrom6

0s.03.2020

02/682t222r

M.03.2020

Vec
Potvrdenie o staveosobn6hofttu
Daioqi 6rad Bratislava na ziklade zirkonai. 3512019Z. z. o finandnej spr6vea o Tmene
Z. z. o sprfve dani (dafiorniporiadok)
a doplnenfniektorychzikonov a g 53 ods.4 zAkonai. 56312009
a o znene a doplneniniektorychzikonov v znenineskor5ichpredpisov
potvrd zruie,
ze daiovf subjelr MosT - HiD, DIe 2022883379,IeO 4217t229,Trnavskacesta 37,831 04
Bratislava- mestski dast'Nov6 Mesto
daniach.
nem6nedoplatkyna spravovan;ich
lru dfiu 31.12.2019
Potvrdenie sa vyd6va na iiadost' dafiovdho subjektu na fidely vfrodnej sprivy strany za tok

2019.
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Mgr. KatarfnaBlattnerov6
vedricioddeleniaspr6vydani 28

Webovdsidlo
+421 268272111 +421 268272353 duba-ba.kontakt@financnasprava.sk

-

www.financnasprava.sk

J

\

soctALNAporsiovun

poboika Bratisktvo
Zdhradnfcks 3l , 829 02 Bratislavs

Mosr- nio

Trnavsk6cestag273lg7
83104 Bratislava-Novd
Mesto

V65list dislo/zodfia

NaSedislo

Vybavuje/t

Bratislava

28.tebruflra2020

1582-23|2020-BAM

Ren6ta Ronecov6
0906172148

12.marca2020

Vec:

Potvrcienle
Soci6lnapoisfovna, pobodka Bratislava potvrdzuje,2e zamestnavatel,
MOST - HiD, tc): ax71229, TrnavskScesta 3273t37,g31 04 Bratislava-Nove
Mesto,
je podla udajov evidovanfch Soci5lnou poisfovfiou ku
diu vystavenia tohto poturdenia evidovanf v regist1
zamestndvatelovvedenom soci6lnou poisfovfiouod 01.okt6bra ioog, variabilni symbol
1002697905.
SociSlna poisfovha, pobocka Bratislava potvrdzuje, 2e zamestnavaterMOST HiD, podfa gdajov
evidovanfch Soci6lnoupoistoviou ku dfru vystaveniatohto potvrdeniami splnen6 odvodov6 povinnosti.
Toto potvrdenie nezbavuje zamestn6vatel'a povinnosti uhradif v buducnosti pripadn6
sankcie podta
S 239 (pokuty), S 240 (pendle) zfukonae. 461120CR
2. z. o socidlnom poisteni v zneni neskor5ich predpisov
wniknut6 a2 na z6klade pr6voplatnfch rozhodnutia trikaj0cesa obdobi zahrnutfch
v tomto potvrdeni.
Potvrdeniesa vyd6va na 2iadost zamestn6vatel'abez vykonanejkontroly na spr6vnosti
odvodov.
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poistnehozamestndvatelov
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Telef6n
0906'172148

Fax

Bankovd
spojenie
tCO
sK9181800000007000155733
30807484
BIC/SW|FT:
SPSRSKBA

Internet
renata.ronecova@socpoist.
sk
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VSTOEECNAZDRAVOTNAPOISTOVNA

M O S T .N I O
CESTA3T
TRNAVSI<A
831 04 BRATISLAVA.MESTSXNENST
RUZNOV

dila
V65list6islo/zo

NaSe6islo

Vybavuje/linka

BMTISLAVA.MESTSKA

4217122961

P001206101367

Hodilovii
Mgr.Martina
0a20825390

11.03.2020

ensiRuZtNov

Vec:Potvrdenie
platitela
zdravotn6poisfovfia,8.s., pobo6kaBratislavatyqlg^.n9!y$zui9:i9lV5eobecn6
cnst
laesrsKA
BRATTsLAVA
04
831
37,
ruoiT:'Hld-iR-tiA-' KA'cEsrA
ooistn6ho
poistnom
verejn6
na
na
pohtaddrvku
11.03.2020
ku dfiu
neeviduje
hlJZiNOv,'ieO'+2171229
zdravotn6
Poistenie.
doplatifpripadn€dal5iepohlad6vky
povinnosti
poistn6ho
platitel'a
nezbavuje
ioto potvrdenie
zisten6kontrolou.
poistneho.
platitefa
sa vyd6vanaZiadost'
Potvrdenie
S pozdravom

$f

vS,c
nrcu zDnAvorNA
rasiovrta
poidwir,a.r.
Vlenner
nazCravotrd
trajxr oobodla
0nlbhrs
Cnsvskd
3,825?1Ardblna25
:r'* rs qlr ??4 t-tttllplllltlo

,t/-- *

109

Gudt^.&t/tol

Kremlerov6
Mgr.Katarina
platieb
veducarefer6tuspracovania

poistovfia,
a.s.
zdnavohd
Vseobecna
pobo*aBratishva
Ondawld3
- uesrsrA CnsT
g2i21BMTlsl-AVA

nuZruov

s0du
Okrcsn6ho
regbter
Obchodnf
Regishicia:
0850003003
Callcentum:
C.3602/8
vlo2ka
l, oddielsa,
Bnatislava
0850003003
Telef6n:
rCo:gs937874
Fax:
n
otc:z0220270
infolinka@vszP.sk
E-mail:
www.lrszp.sk
lntemet

OD6)JFRF
Mosr- nlo
TRNAVST<A
cesrR 3223tgl
MESTO
83104 BMTISLAVA-NOVE

VitS list zo drta
13.1.2020

NaSe6islo

PV20001072

Vybavuje/Telef6n
Mgr. ZuzanaPorubsk6

Miesto/Ddtum
NITRA
13.1.2020

Vec:Potvrdenie
Obchodn6spolodnostOOVERA zdravotn6 poistbvia, a. s. so sidlom: Einsteinova25, 851 01
zapisan6v obchodnomregistriOkresn6hos0du Bratislaval,
Bratisfava,leO: 35 942436, registr6cia:
oddiel: Sa, vloZka 6islo 362718(dalej len ,,zdravotn6poistbvfia"),vykon6vaj[ca verejn6 zdravotn6
poistenie na z6klade povolenia na vykondvanie verejn6ho zdravotn6ho poistenia podl'a zfikona
e.58112004Z. z. o zdravotnychpoisfovniach,dohl'adenad zdravotnoustarostlivosfoua o zmene
a doplneniniektonichz6konovv zneni neskor5ichpredpisov,
potvrdzuie,Zevodi
platitelovipoistn6ho:MOST- HiD
04 BRATISLAVA-NOVEMESTO
SidIO:TRNAVSXACESTA 3273197,831

reo: 42171229
z titulu nedoplatkovna poistn6
Neevidujeku dfru vydania tohto potvrdeniapohlhdivky
naverejn6zdravotn6poistenie,nedoplatkovna sankci6cha nedoplatkovz rodn6hoztidtovania
poistn6honaverejn6zdravotn6poisteniepodl'az6kona6. 580/2004Z. z. o zdravotnompoisteni
Z. z. o poisfovnictvea o zmenea doplneniniektonfch
a o zmenea doplneniz6konad. 9512002
poisteni").
predpisov
(dalejlen,,nedoplatky
na zdravotnom
z6konovv znenfneskor5ich
poistn6ho.
Potvrdenie
sa vyd6vana Ziadostplatitel'a
poistn6houhraditpripadn6nedoplatky
Naz6kladetohtopotvrdenianezanik6povinnostplatitel'a
zistenichzdravotnoupoistoviou
poisteniz d6voduzmenyrozhodnfchskutodnosti
nazdravotnom
a2povydanitohtopotvrdenia.
S pozdravom

oHgv#al
gr:frrr3

0r90r Nir|

Ing.PetersrugeNDEK
mana26r
odboruspr6vypoistn6ho
poistovha,
o. s.
DOVERAzdravotn6

Pravosf tohto potwdenla si m6lete kedykofvek rfchlo a jednoducho overif na www.dovera.sV-aplikagie
potvrdenie obsahuj6ce faksimile podpisu opr&nenej osoby a predtladenf odtladok pe6iatky je vydan6 v s0lade s ust. $ 25 ods. 1 pism. k) zdkona
Z.z.ozdravotnom poisteniaozmeneadoplnenf zdkona8.95t2002z,.2.o poisfovnictvea o zmeneadoplneniniektoti/chzakonov
6. SgO/2004
zdravotnou poi
v zneni neskorSlch predpisov a preto sa iedn6 o

poistovfra,
a. s.
OOvgnezdravotnd
5, 94901 Nitra
Cintorinslta
linka:0850850850
ZAkaznicka
www.dovera.sk
E-mail:info@dovera.sk,

VZOVOTVORENIT.
BEzEAKANIA.BEZPAPIEROV.
www.dovera.sk/plurs

an6vobchodnomregistriokresn6hostiduBratis|ava|,
lc DPH:SK202205'1130.
tcO: gS 942436,D/le:202205t130,
E.:dg27tB,
odd.:sa,vloZka
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MOST- HiD
TRNAVSI<A
CTSTNgZ
83104
Bratislava1

V65list6lslo

NaSedislo 20202017978

V Bratislave Dfra 31.01.202Q

Vybavuje: OKP
tel.6. : O8S0OO3333
e-mail:union@union.sk
POTVRDENIE
Unionzdravotn6poisfovfia,a.s.(dalejlen "zdravotn6poistovia")trimtopofurdzuje,
Ze vodi
platitefovi poistn6ho:

MOST- niO

r60:

42171229

-neevidujeku dfiu vystaveniatohtopotvrdeniapohlad6vkyna poistnomna verejndzdravotndpoistenie,nedoplatkyz rodn6ho
poisteniaa nedoplatky
z06tovania
zdravotn6ho
z vycislenich0rokovz ome5kania.
Timto potvrdenimnezanik6povinnostplatitelapoistn6houhraditprlpadn6pohtad6vky
vzniknut6z d6voduzmeny
rozhodnichskutodnostizistenichzdravotnoupoistoviioua2 po vydanitohtopotvrdenia.
Potvrdeniesa vyd6vana vlastn0Ziadostplatiteta.
Jedndsa o origin6lpotvrdenia,
kedZespliiav$etkyn6leZitosti
uveden6v $25 ods.1)z6konae. 580/2004Z.z. o zdnuotnompoistenia o
zmenea doplnenizdkonae.9512002Z.z. o poistovnictve
predpisov
a o zmenea doplneniniektorfchzdkonovv znenineskorSich
(obsahujefaksimilepodpisuoprdvnenejosobya predflaCeniodflaeokpeCiatky).
je moZn6kedykofuek
Vydaniepotvrdenia
verifikovatna www.union.sk
v sekciiOnlinePobodka

spozdravom
M

tfrn$

h|rfrrlr

thha*rn*dpolforfrqr*
l(rdkurt0.tl453ffi

{1
Mgr. KatarinaGardo5ov6
vedfca oddelenia kontroly platitelov
Unionzdravotni poisfovfia, a.s.

dary a iné bezodplatné plnenia
(ods.1 písm. b/)

273 524,00 €

na činnosť
(§ 27)

na mandát
(§ 28)

374 376,55 €

291 390,00 €

osobné výdavky

na vzdelávanie a politickú prácu

na správne záležitosti

volebné výdavky

iné výdavky

od fyzických osôb

153 554,45 €

232 819,56 €

6 590,96 €

533 695,63 €

43 229,95 €

273 524,00 €

PRÍJMY v roku 2019
v tom (podľa § 22)
od právnických osôb vrátane
živnostníkov

Výdavky celkom

969 890,55 €

Iné príjmy
(ods. 1 písm. j/)

za získané hlasy vo voľbách
(§ 26)

0,00 €

výnosy z CP verejne
obchodovateľných
(ods. 1 písm. g/)

podiely na zisku z podnikania OS
(ods.1 písm. f/)

z pôžičiek a úverov
(ods.1 písm. h/)

z úrokov z vkladov
(ods.1 písm. e/)

z predaja a prenájmu HM a NHM
(ods.1 písm. d/)

dedičstvo
(ods.1 písm. c/)

členské príspevky
(§ 22 ods. 1 písm.a/)

Príjmy (výnosy) celkom

Záväzky celkom

áno - nie

áno - nie

23 600,00 €

969 890,55 €

66 384,22 €

§ 20 ods. 5

Majetok
celkom

nie

1 357 083,02 €

§ 20 ods. 4

Názov politickej
strany,
politického hnutia

nie

MOST - HÍD

Poradové číslo

Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a daroch politických strán a politických hnutí v roku 2019
(ktoré dostanú vyplatený štátny príspevok - príspevok na mandát, príspevok na činnosť na rok 2020)
podľa § 20 až 30 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

VÝDAVKY v roku 2019
DARY

príspevok zo ŠR SR
v tom
(§ 22, § 23, § 24)

