Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
politickou stranou alebo politickým hnutím
pre vol'by do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Názov politickej strany alebo politického hnutia:

Krest'anskodemokratické hnutie

Adresa sídla:

Šafárikovo námestie 77ĺ4,8'|1 02 Bratislava - Staré Mesto' Slovenská republika

Tel/Fax

0917 867 888

Email

sekreta riat@ kd h.sk

Čĺsloregistrácie:

NWS/2-382It990

lČo:

s86846

Číslobežného platobného účtuv tvare IBAN

sK66 5200 0000 0000 1547 8031

Čísloosobitného účtu1)vtvare

sK85 0900 0000 0051 17523',t15

|BAN:

Adresa webového sĺdla osobitného účtu

A.

http://t

ra

nspa rentneuctv.sk/#/tu rnovers/5

1

17523

1

15

Náklady' ktoré vynaložila politická strana / politické hnutie na volebnú kampaň za obdobie odo
dňa uverejnenia rozhodnutia o vyhlásenĺ volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 48

hodín predo dňom konania volieb

1.

2.
3.
4.
5.

6.

($ 3 ods. 8 písm. a) aŽ h) zákona).

€

4 080'00

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky

16 505'29 €

náklady na Úhradu platenej inzercie alebo ĺekĺamy

0'00 €

náklady na vysielanie politickei reklamy

28 258'32€

náklady na Úhradu volebných plagátov

0'00

náklady obchodnei spolocnosti sÚvisiacich s voĺebnou kamoaňou podľa osobitného predpisu2)

cestovné ýdavky ilenov polĺtickej strany / politického hnutia a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany / polĺtického
hnutia podľa osobitného predpisu3)

7

Suma v EUR

€

2 829'39 €

prehľad darov a iných bezodplatných pĺnenĺ, ktoých hodnota sa urČuje podľa osobitného predpisua)podľa darcov, okrem peňaŽných darov,

0'00 €

z toho:
1

2
J.

B.

B.

c.

55 773'56

vŠetky ostatné náklady politickej strany / politického hnutia na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu

Aĺ. Sumár

Náklady' ktoré vynaloŽila politická strana / politické hnutie na svoju propagáciu

od 3í. marca 20ĺ7 (s 3 ods. 1 a S 22 zákona)

2'Í 4/ 2o/7

20724,37 €

í28 í70'93 €

Sumár nákladov na volebnú kampaň (A.ĺ + B)

Dátum:

€

ĺ07 446'56 €

(1 - 8)

A/rr,,il,;"

meno' priezvisko a podpis Štatutárneho orgánu
politickej strany / politického hnutia
odtlačok pečiatkys)

(DKB&{ĺiffiÉľtĺs-'
Šafárikovo nám.4
811 02 Bratislava

'ĺ)Uvediesačísloosobitnéhoplatobnéhoúčtuvedenéhovbankepodľa$3ods.2zákonač.18112014Z.z.ovolebnejkampaniaozmeneadoplnenízákona
č. 85/2005 Z.z. o poliÍických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
2) s 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 neskorších predpisov.
4) s 23 ods. 7 a 8 zákona č.8512005 Z' z'
5) Ak sa pouŽíva.

Vysvetlivky:
K časti A bod

7:

