
Správa o prostriedkoch vynaloŽených na voIebnú kampaň
politickou stranou alebo politickým hnutĺm

pre vol'by do orgánov územnej samosprávy v roku2022

Adresa webového sídla osobitného účtu

číslo osobitného účtu1)v tvare IBAN:

Čísto beŽného platobného účtu v tvare |BAN

lČo:

Emailová adresa:

Telefónne číslo:

Adresa sidla:

Názov politickej strany alebo politického hnutia:

https://transpa rentn eu ctv.sk/#/ucet/SK07090000O0005 191733399

sK070900000000s1 9'l 733399

sK6 1 09000000005 1 7 97 2547 6

586846

sekretariat@ kdh.sk

421 917 867 888

Šafárikovo námestie 7714,811 02 Bratislava - Staré Mesto

Kresťanskodemokratické hnutie

Aí. Sumár (1 - 8)

8. všetky ostatné náklady politickej strany / politického hnutia na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu

7 prehľad nepeňaŽných darov a iných bezodplatných plneni, ktoých hodnota sa určuje podla osobitného predpisua)

6' cestovné výdavky členov politickej strany / plitického hnutia a pĺehlad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany / politického

hnutia podľa osobitného predpisu3)

5. náklady obchodnej spločnosti súvisiace s volebnou kampaňou podÍa osob|tného predpisu2)

4. náklady na úhĺadu volebných plagátov

3' náklady na vysielanie politickej reklamy

2. náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

1. náklady na úhradu volebných prieskumov a volebných ankiet

A' Náklady, ktoré vynaloŽila poIitická strana / politické hnutie na volebnú kampaň za obdobie odo
dňa uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 48
hodín predo dňom konania volieb ($ 3 ods. 7 písm. al aŽhlzákona).

343 413,UC
í52 650'69 €

1 435'00 €

535'06 €

31 301'84 €

66 300'00 €

0'00 €

77 468,85€

'l3722,00€

Suma v EUR

B. Náklady' ktoré vynaIožila politická strana / politické hnutie na svoju propagáciu v
začínajúcom í80 dní predo dňom vyhlásenia volleb ($ 3 ods. 1 zákona)

o*"1
83 837'29 €

c' Sumár nákladov na volebnú kampaň (A.1 + B) 427 250,73C

a
Dátum: 25.1'l.2022 PaedDr. Milan PhD.

meno, priezvisko a podpis

politickej strany /

odtlačok ámestie 77/4
Bĺ ĺ 02 Bratislava

3

'l) Uvedie sa číslo osobitného platobného účtu (osobitných platobných účtov pouŽitých na úhradu volebnej kampane) Vedeného v banke podľa s 3 ods' 2

zákona.

2) $ 20 ods.3 a ods.4 písm. b) ažd)zákonač.85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach vznenĺ neskorších predpisov.

3) Zákon č.28312002 Z' z' o cestovných náhradách V znenĺ neskorŠĺch predpisov.

4) zákon č.8512005z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov'

5) Ak sa pouŽíva.

Poznámka:

V správe sa uvedú aj tie záväzky, ktoré do dňa Whotovenia správy ešte neboli uhradené.


