
spráVa o prostriedkoch Vynaložených na vc,lebnú kampaň

nezávislým kandidátom na íunkciu primátora mesta1)

pre vol'by do orgánov samosprávy obcí v roku 20í8

Meno, píiezvisko, titul Edita, LysinoVá, PaedDr.

Dátum narodénie:

Adresa trvalého pobytu:  931 01 Šamorin

číslo telefónu:

E-mail:

Číslo platobného účtu3)v tvare lBAN:

čislo osobitného účtua)v tvare IBAN: sK52 0900 0000 0051 4968 5223

Adresa webového sídla osobitného účtu: https://WWW,transparentneuctV-sk/i/ucet/sK5209000000005149685223

A. Náklady, ktoré Vynaložil nezávislý kandidát 2a obdobie od uverejnenia rozhodnutia
o vyhláséní volieb v zbierke zákonov slovenskej republiky (ďalej len ''Vyhlásenie Volieb'')
do 48 hodín predo dňom konania volieb (§ 6 ods,11 pism. a) až f) zákona).

suma v EI,JR

1, náklady na úhradu predvolebných prieskumov a Volebných priesku mov verejnej mienky 0,00 €
. 2, náklady na úhíadu platenej inzercie, íeklamy"lebo po]itickej rcklamy 2 029,44 €

3, náklady na úhradu Volebných plagátov
1 001,40 €

4. cestovné !^idavky 0,00 €
5' prehlad darov a iných bezodplatných plneni a ich hodnoty podla darcov, okíem íinančných darov, z toho| 0,00 €

1

2

6 Všetky ostatné náklady nezá!]slého kandidáta na svoju plopagáciu 20,40 €
A1. sumár (1 -6) 3 051,24 €

B, Náklady nezávislého kandidáta na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho
zasiupitel'stva (§ 6 ods. 2 zákona)s)

c.
přeh|'ad nák|adov, ktoré vynaložil nezávislý kandidát na svoju propagáciu v čase zaěínajúcom í
dní predo dňom vyhlásenia Volieb; ak v tomto období kandidát nevynaložil na svoju propagá( 0,00 €
žiadne náklady, doloží o tom čestné vyhtásenie (§ 6 ods, ,l1 písm. g) zákona).

Dáturi:14.01,2019

1) Nehodiace sa prečiarknile (vypustite),

2) Uvedie sa názov obce (mesta, mestskej časti), V ktorej neáViský kandidá1 kandiduje,
[správa sa predkladá len vtedy, ak nezávi§lý kandidát kandidujé v obci {meste, méstskej časti) s počtom obyvatefov nad 5 000.1
3) Uvedie sa Čislo plaiobného ÚČtu Vedeného V tjanke, z klorélo bo i hradené náklady na p],opagáqu nezáVislého kandidáta na funkciu plimátora me§tam, starostu obce
alébo §tarostr.] n]estskej Časli za obdobie 18ú dni predc dňom Vyhiáseria vo|ieb podia § 6 ods, 11 písm g) zákona č. 18112014 z.z, a volébnéj kampani a o zmene a
dop]nenízákona č, 85/2005 Z,z. o politických stranách a politických hnutiach V zneni neskoršich predpisov,

4) Uvedie sa číslo osobitného účtu Vedeného V banke podla § 6 ods. 6 zákona,
5) UVedú sa náklady, ak nezávislý kandidát na funkciu plimátora mesta, starostLl obce alebo starostu mestskej časti kandidoval ako nezávislý kandidát aj na fLJnkciu
poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupitelstl,ai náklady na Volebnú kampaň na funkciu poslancá obecného, mestského alebo mieslneho zastupitelstva
sú evidované osobitne (§ 6 ods, 2 zákona),




