
Správa o prostriedkoch vynalozenych na volebnú kampari 

nezávislym kandidátom na funkciu primátora mesta 1> 

Kolárovo 2) 

pre vol'by do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

(§ 6 zákona é. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnenl zákona é. 85/2005 Z. z. o politickych stranách a politickych hnutiach v zneni neskorsich predpisov (clalej len 'zákon") 

Meno, priezvisko, titul lveta Némethová, JUDr. Ing. 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: , 946 03 Kolárovo 

Císlo telefónu: 

E-mail: 

Císlo platobného úctu31v tvare IBAN: 

Císlo osobitného úctu41 v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0051 4758 3389 

Adresa webového sídla osobitného úctu: httQs:LLwww.transQarentneucni.skL#LucetLSK1109000000005147583389 
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Náklady, ktoré vynalozil nezávisly kandidát za obdobie od uverejnenia rozhodnutia 

0 vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (d'alej len "vyhlásenie 

do 48 hodín predo driom konania volieb (§ 6 ods.11 písm. a) az f) zákona). 

náklady na úhradu predvolebnych prieskumov a volebnych prieskumov verejnej mienky 

náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy 

náklady na úhradu volebnych plagátov 

cestovné v}'davky 

prehíad darov a inych bezodplatnych plneni a ich hodnoty podra darcov, okrem financnych darov, z toho: 

vsetkv ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoiu propaqáciu 

Sumár (1 - 6) 

Náklady nezávislého kandidáta na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho 

zastupitef!stva (§ 6 ods. 2 zákona)5
> 

volieb") 

Prehl'ad nákladov, ktoré vynalozil nezávisly kandidát na svoju propagáciu v case zacínajúcom 180 

dní predo driom vyhlásenia volieb; ak v tomto období kandidát nevynaloZil na svoj.u propagáciu 

ziadne náklaöy, dolozí 0 tom cestné vyhlásenie (§ 6 ods. 11 písm. g) zákona). 

Sumár nákladov na volebnú kampari (A.1 + B + C) 

Dátum: 26.11.2018 

vlastnorucny podpis nezávislého kandidáta 

1) Nehodiace sa preciarknile (vypustile). 

2) Uvedie sa názov obce (mesla, meslskej casli), v klorej nezávisky kandidál kandiduje. 
(Správa sa predkladá len vtedy, ak nezávisly kandidát kandiduje v obci (meste, mestskej casti) s poctom obyvatel'ov nad 5 OOO.] 

Suma v EUR 

0,00€ 

0,00 € 

827,98 € 

0,00€ 

0,00€ 

827,98 € 

130,80 € 

0,00€ 

958,78 € 

3) Uvedie sa císlo plalobného úclu vedeného v banke, z klorého boli hradené náklady na propagáciu nezávislého kandidála na funkciu primálora meslam, slaroslu obce 
alebo slaroslu mestskej casti za obdobie 180 dní predo dnom vyhlásenia volieb podl'a § 6 ods. 11 písm. g) zákona e. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a 
doplnení zákona e. 85/2005 Z.z. o politickych stranách a politickych hnutiach v znení neskorsích predpisov. 
4) Uvedie sa é':íslo osobilného úctu vedeného v banke podl'a § 6 ods. 6 zákona. 
5) Uvedú sa náklady, ak nezávisly kandidál na funkciu primálora mesta, slarostu obce alebo slaroslu meslskej casti kandidoval ako nezávisly kandidál aj na funkciu 
poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupitel'slva; náklady na volebnú kampan na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zaslupilefslva sú 
evidované osobilne (§ 6 ods. 2 zákona) . 




