Zäverečná správa politickej strany (potitického hnutia) o nákladoch na volebnú kampaň
pre vol'by do Európskeho parlamentu v roku 2019

[s 4 zd(ona

č' 1uln14 zz.

o volebnej

kmpďi a

ao

zmerB a doplreni zákona č. 8'2005 Z z. o politckých sfďách a dilických hnutah v zreni EkoŇĺch píedpisov

Názov politickej strany (polĺtického hnutia)

Kresťanskodemokratické hnutie

Adresa sídla

šafárikovo námestie

lčo

A.

(däej

77

l4,8ĹL o2 Bratislava

586846
Prehläd nákIadov na volebnú kampaň

1. prehl'ad nákladov na úhradu

Suma v EUR

predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky

[$ 4

ods. 2 pĺsm. a) zákona]

2772,00 €

2. prehl'ad nákladov na úhradu platene.| inzercie alebo reklamy [$ 4 ods. 2 pĺsm. b) zákona]

77 484,58 €

3. prehl'ad nákladov na vysielanie politickej reklamy'l [$ 4 ods. 2 pism. c) zákona]

4' prehl'ad nákladov na úhradu volebných plagátov

''"

($ 4

ods. 2 pĺsm. d) zákona)

129 460,20 €

prehľad cestovných výdavkov členov politickej stany (politického hnutia) pri volebnej kampani a prehl'ad cestovných náhrad2
zamestnancov poliťckej strany (politického hnutia) pri volebnej kampani [$ 4 ods. 2 pĺsm. e) zákona]

prehľad všeťĺýchostahých nákladov politickej strany (politického hnuťa) na propagáciu jej činnosti, ciel'ov a programu [$ 4

"'ods.
^

1110't8'34€

2 pĺsm. f) zákona]

7. prehl'ad nákladov obchodnej spoločnosti3)súvisiacich s volebnou kampaňou
[$ 4

ods' 2 písm. g) zákona]

8' prehľad nepeňaŽnách darov a iných bezodplatných plnenĺ a ich hodnota [! 4 ods. 2 pĺsm. h) zákona]

sPoLU

B

€

1 854'61

€

13 087'00

(A.):

335 676'73 €

B. Prehl'ad nákladov, ktoré polltická strana (politické hnutie) vynaloŽila na svoju propagáciu v čase
začínajúcomí80 dní predo dňom vyhlásenia volieb (t. j. odo dňa 08.08.20í8 do dňa 03.02.20í9); ak l
tomto období politická strana (politické hnúie) nevynaložla na svoju propagáciu Žadne náklady, doloŽĺ o tom
čestnévyhlásenie' ktoré pňloŽí k tejto správe [s 4 ods. 2 pĺsm. i) zákona].

1. prehl'ad nákladov na úhradu

predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky

[$ 4

Suma v EUR

ods' 2 pĺsm. a) zákona]

2. prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy [$ 4 ods. 2 pĺsm' b) zákona]
3. prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamyĺ) [$ 4 ods. 2 písm. c) zákona]

4. prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov [$ 4 ods. 2 pĺsm. d) zákona|
prehľad cestovných výdavkov členov polĺtickej sľany (polilického hnutia)
5
"'zamestnancov

pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad?
politickej strany (politického hnutia) pň volebnej kampani [S 4 ods. 2 pĺsm. e) zákona]

20'00 €

pÍehl'ad všeť<ýchostahých nákladov politickej strany (politického hnulia) na propagáciu je| činnosti, cieľov aprogramu
[$ 4

-'ods. 2 pĺsm. f) zákona]
^

€

1 200'89

7. prehl'ad nákladov obchodnej spoločnosti3) súvisiacich s volebnou kampaňou [$ 4 ods. 2 pĺsm. g) zákona]

8' prehl'ad nepeňaŽných darov a iných bezodplatných plnenĺ a ich hodnota

sPoLU

[$

4 ods. 2 pĺsm. h) zákonal

(B.):

1220,89€

lo platobného účtuvedeného v banke, z ktorého boli hradené
na propagáciu politickej strany (politického hnutia) za
í8o dní predo dňom vyhlásenia volieb.

cELKovo VYNALoŽENÉ NÁKLADY

IBAN

(A. + B.):

3ĺ16 897'62

meno, pÍiezvsko a podpis štatutámeho orgánu
alebo členov štatutárneho orgánu politickej strany
(politického hnutia)

Pozn.:Do nákladov sa započítavajúajtie záväzky, ktoré ešte neboli uhradené.
1) s 32 ods. 10

ákona

2) zákon Ó' 283 l2oo2 Z'
3) s 20 ods. 3 a

č. 308/2000 z.

z

z

o vysielani a retĺansmisii a o zrnene

o cestowýlh náhradách v

aení nes

ákona

č. 195/2ooo z. zo telekomunikáciách

Vaení nes koÍšíchpredpisov

korŠ ĺch predpisov

ods.4 pĺsm. b) ažd) ákonaé.85l2oo5z' z o politických stranách a po|itickrch hnutjach vznenĺ neskoršĺchpredpisov

€

