
A. 
Suma v EUR

1. 0,00 €

2. 0,00 €

3. 0,00 €

... 0,00 €

0,00 €

0,00 €

B. Suma v EUR

1. 500,00 €

2. 400,00 €

3. 0,00 €

... 0,00 €

0,00 €

900,00 €

C. Suma v EUR

1. 307,20 €

2. 153,60 €

3. 432,00 €

4. Euroawk, spol. s. r. o. prenájom reklamnej plochy 153,60 €

5.
Euroawk, spol. s. r. o. tlač volebných plagátov

21,60 €

6. 0,00 €

0,00 €

1 068,00 €

D.
Suma v EUR

1. 0,78 €

2. 3,90 €

3. 0,00 €

... 0,00 €

0,00 €

4,68 €

E. 1 972,68 €

Dátum 1.11.2017  Anton Chromík, predseda

Adresa trvalého pobytu / sídla: Gorkého 15, 81101 Bratislava

Prehľad nákladov tretej strany vynaložených na volebnú kampaň

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

(§ 8 ods. 14 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")

Meno, priezvisko, titul / názov / obchodné meno Aliancia za rodinu

Identifikačné číslo (IČO): 42357934

Právna forma: občianske združenie

Číslo  osobitného účtu1) v tvare IBAN: SK6009000000005135729010

Adresa webového sídla osobitného účtu: http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5135729010

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky

(§ 8 ods. 11 písm. a) zákona)

GRYF reklamné štúdio, s. r. o. - prenájom reklamnej plochy BA226, BA330b

október 2017 vrátane tlače plagátov

ostatné spolu

Sumár

náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy (§ 8 ods. 11 písm. b) zákona)

Postoj media, s. r. o. - bannery na stránke www.postoj.sk

Cognit, s. r. o. - príprava, realizácia platenej reklamy na sociálnych sieťach - Facebook atď.

ostatné spolu

Sumár

náklady na umiestňovanie volebných plagátov (§ 8 ods. 11 písm. c) zákona)

Sumár

GRYF reklamné štúdio, s. r. o. - prenájom reklamnej plochy BA503

október 2017 vrátane tlače plagátov

NUBIUM, s. r. o.  prenájom reklamnej plochy  tri billboardy

október 2017 vrátane tlače plagátov

ostatné spolu

Sumár

náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložených na volebnú kampaň                                                                     

(§ 8 ods. 11 písm. d) zákona)

Slovenská sporiteľňa - Poplatok za vedenie transparentného účtu september

Slovenská sporiteľňa - Poplatok za vedenie transparentného účtu október

ostatné spolu

Sumár nákladov na volebnú kampaň (A + B + C + D)

podpis

1) Uvedie sa číslo osobitného účtu vedeného v banke (§ 8 ods. 8 zákona)

http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5135729010
http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5135729010
http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5135729010


V riadku označenom ako "ostatné spolu" sa uvedú ostatní dodávatelia a úhrn sumy všetkých ostatných dodávok.

Vysvetlivky:

K časti A až D: 

V bodoch (1. až n) sa uvedú najvýznamnejší dodávatelia v poradí podľa objemu objednávok.


