
A. 

Suma v EUR

1. 32 124,00 €

2. 432 077,06 €

3. 3 572,00 €

4. 97 619,06 €

5. 0,00 €

6.
0,00 €

7. 23 840,76 €

8. 449 637,45 €

A1. 1 038 870,36 €

B.
64 860,58 €

C. 1 103 730,94 €

Dátum: 25.11.2022

1)

2) § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

5) Ak sa používa.

Uvedie sa číslo osobitného platobného účtu (osobitných platobných účtov použitých na úhradu volebnej kampane) vedeného v banke podľa § 3 ods. 2

zákona.

Poznámka:

V správe sa uvedú aj tie záväzky, ktoré do dňa vyhotovenia správy ešte neboli uhradené.

Sumár (1 - 8)

Náklady, ktoré vynaložila politická strana / politické hnutie na svoju propagáciu v čase

začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb (§ 3 ods. 1 zákona)

Sumár nákladov na volebnú kampaň (A.1 + B)

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu

 politickej strany / politického hnutia

odtlačok pečiatky
5)

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

Adresa webového sídla osobitného účtu: https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK2109000000005189770449

Náklady, ktoré vynaložila politická strana / politické hnutie na volebnú kampaň za obdobie odo

dňa uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 48 

hodín  predo dňom konania volieb (§ 3 ods. 7 písm. a/ až h/ zákona).

náklady na úhradu volebných prieskumov a volebných ankiet

náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

náklady na vysielanie politickej reklamy 

náklady na úhradu volebných plagátov 

náklady obchodnej spoločnosti súvisiace s volebnou kampaňou podľa osobitného predpisu
2) 

cestovné výdavky členov politickej strany / politického hnutia a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany / politického

hnutia podľa osobitného predpisu
3) 

prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu
4) 

IČO: 42 254 515

Číslo bežného platobného účtu v tvare IBAN: SK40 0900 0000 0050 8058 5258

Číslo  osobitného účtu
1)

 v tvare IBAN: SK21 0900 0000 0051 8977 0449

Adresa sídla: Leškova 3005/5, 811 04 Bratislava

Telefónne číslo:

Emailová adresa:

Názov politickej strany alebo politického hnutia: SME RODINA

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

politickou stranou alebo politickým hnutím 

pre voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022

(§ 7 v spojení s § 3 ods.9 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK2109000000005189770449
https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK2109000000005189770449
https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK2109000000005189770449

