
Správa o prostriedkoch vynaloŽených na volebnú kampaň

politickou stranou alebo politickým hnutím

pre vol'by do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Názov politickej strany alebo politického hnutia Kresťanskodemokratické hnutie

Adresa sídla Šafárikovo námestie 77t4,811 02 Bratislava - Staré Mesto

Tel/Fax

Email sekreta riat@ kdh.sk

Číslo registrácie NWS/2-382/1990

lčo: 586846

Číslo beŽného platobného účtu v tvare |BAN sK66 5200 0000 0000 1547 8031

Čĺslo osobitného účtu1)v tvare IBAN sK16 0900 0000 0051 4684 8912

Adresa webového sĺdla osobitného účtu https ://www.transpa rentneuctv.sk/#/ucet/SK1609000000005 146848912

A. Náklady' ktoré vynaloŽila polĺtická strana / polĺtické hnutĺe na volebnú kampaň za obdobie odo dňa
uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 48 hodín
predo dňom konania volieb (s 3 ods. 8 písm. a) aŽ h) zákona).

Suma v EUR

1. náklady na úhradu predvoĺebných prieskumov a voĺebných prieskumov vereĺnei mienky 0'00 €
2. náklady na Úhradu platenej inzercie alebo reklamy 0'00 €
3' náklady na vysielanie politickej reklamy 0'00 €
4' náklady na Úhradu volebných plagátov 0'00 €
5. nákladv obchodnei spoločnosti súvisiacich s volebnou kampaňou podľa osobitného oredpisu2) 0'00 €
6. cestovné uýdavky členov politickej strany / politického hnutia a prehľad cestovných náhrad zamestnancov poĺitickej strany / politického hnutie

podľa osobitného predpisu3)
0,00 €

7 pĺehľad darov a iných bezodplatných plneni, ktoých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisua)podľa darcov, okrem peňaŽných darov,

toho:
0'00 €

1

2

8. všetky ostatné náklady politickej strany / politického hnutia na propagáciu iej činnosti, cieľov a programu 4720,98C
Aí. Sumár (1 - 8) 4720,98€

B. Náklady, ktoré vynaložila politická strana / politické hnutie na svoju propagáciu
v čase začínajúcom í80 dní predo dňom Whlásenia volieb (S 3 ods. 1 zákona) ĺ 400'00 €

c. Sumár nákladov na volebnú kampaň (A.1 + B) 6 í20'98 €

Dátum: 30.1 1 .201 8 AI

meno,

politickej strany / politického hnutia

odtlačok pečiatkys) Šafárikovo nám' 4
gt1 o2 tsratĺsläVa

1)Uvedĺesačísloosobitnéhoplatobnéhoúčtuvedenéhovbankepodľa$3ods.2zákonac.18112014Z.z'oVolebnejkampaniaozmeneadoplnení
zákona č. 85/2005 Z.z' o politických stranách a politických hnutiach v znenĺ neskorších predpisov.

2) $ 20 ods. 3 a ods. 4 pĺsm' b) až d) zákona č.8512005Z' z'
3) Zákon č.28312002 Z. z. o cestovných náhradách v znenĺ neskoĺších predpisov.

4) s 23 ods. 7 a 8 zákona č' 8512005 Z' z'
5) Ak sa používa.
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