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Zákonná úprava: 
 
kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od 

• fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
• právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, 
• politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. 

 
Kandidát nesmie prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od 

• štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, 
• právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec 

alebo vyšší územný celok, 
• právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo 

vyšší územný celok, 
• občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 

služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí 
a organizácií s medzinárodným prvkom, 

• verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom, 
• osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej 

strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, 
• európskej politickej strany a európskej politickej nadácie. 

 

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru 
alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, 
priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo 
organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné 
bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 
a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.  
Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je 
kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou. 
 

 
1. František Strápek, Cajlanská 93, Pezinok 
Dátum bezodplatného plnenia:  september - október 2022 
Bezodplatné plnenie: grafické práce – hodnota bezodplatného plnenia 2 000,- € 

 
2. Ondrej Mács, Modré zeme 10, Lučenec  
Dátum bezodplatného plnenia:  3. októbra 2022 
Bezodplatné plnenie: zapožičanie dodávky – hodnota bezodplatného plnenia 200,- € 

 
3. Silvia Kostková, Kamenice , Pezinok,  
Dátum daru: 7. októbra 2022 
Dar: Kľúčenky, šnúrky na krk, loptičky, jojá – celková hodnota 75,- € 
 
4. Matej Farbula, Suvorovova 48, Pezinok  
Dátum bezodplatného plnenia:  7. októbra 2022 
Bezodplatné plnenie: zapožičanie pivných setov – hodnota bezodplatného plnenia 100,- € 
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5. Martina a Branislav Čechoví, Bottova 1/A, Pezinok 
Dátum daru: 7. októbra 2022 
Dar: Guláš, kapustnica, pečené prasa, chlieb a lokše - celková hodnota 370,- € 

 
6. Daniel Gloznek, Slnečná 48, Limbach 
Dátum daru:  7. októbra 2022 
Dar: víno sudové – celková hodnota 112,50 € 
Dátum daru:  14. októbra 2022 
Dar: víno  – celková hodnota 210,- € 

 
7. Ladislav Vizent,  Nerudova 2/C, Pezinok 
Dátum daru:  15. októbra 2022 

       Dar: pečený býk  – celková hodnota 1.900,- € 
 
8. Martina a Branislav Čechoví, Bottova 1/A, Pezinok 
Dátum daru: 15. októbra 2022 
Dar: pečené prasa, chlieb a lokše - celková hodnota 260,- € 
 
9. Lívia Naništová, Stolárska 10, Bratislava 
Dátum daru:  15. októbra 2022 

       Dar: ceruzky a perá  – celková hodnota 48,- € 
 

10. Silvia Kostková, Kamenice 8 , Pezinok,  
Dátum daru: 15. októbra 2022 
Dar: tašky a obaly na okuliare – celková hodnota 110,- € 
 

 
Spolu dary: 3 085,50 € 
 
Spolu bezodplatné plnenia:  2 300 € 
 

Celková hodnota prijatých darov a bezodplatných plnení predstavuje sumu 5.385,50 €. 
 
 

 
 


