
A. 
Suma v EUR

1. 0,00 €

2. 0,00 €

3. 0,00 €

... 0,00 €

0,00 €

0,00 €

B. Suma v EUR

1. 1 409,71 €

2. 960,00 €

3. 576,00 €

4. 223,20 €

0,00 €

3 168,91 €

C. Suma v EUR

1. 1 848,00 €

2. 0,00 €

3. 0,00 €

... 0,00 €

0,00 €

1 848,00 €

D.
Suma v EUR

1. 38,00 €

2. 11,54 €

3. 10,00 €

4. 7,80 €

0,00 €

67,34 €

E. 5 084,25 €

Dátum 12.11.2018  Anton Chromík, predseda

Adresa trvalého pobytu / sídla: Gorkého 15, 81101 Bratislava

Identifikačné číslo (IČO): 42357934

Prehľad nákladov tretej strany vynaložených na volebnú kampaň

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

(§ 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

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky

(§ 8 ods. 11 písm. a) zákona)

Právna forma: občianske združenie

Adresa webového sídla osobitného účtu: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6009000000005135729010

SK6009000000005135729010Číslo  osobitného účtu1) v tvare IBAN:

Letáky do kampane - GRIFIS PRINT s.r.o. 

ostatné spolu

Sumár

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

ostatné spolu

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

Náklady na facebookovú kampaň - Pledge, s. r. o.

Náklady na kampaň článok Bratislavské noviny Nivel plus - Bratislavske noviny 

Náklady na prípravu web stránky www.zradili.com - Heureka evolution, s. r. o. 

Sumár

Sumár

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

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

podpis

Sumár

Umiestnennie bigboardu v Bratislave - K&S / advertising,s.r.o, 

ostatné spolu

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

(§ 8 ods. 11 písm. d) zákona)

Prenájom tlačovkovej miestnosti - Slovenský syndikát novinárov ohlásenie kampane

Websupport, s. r. o. nákup domény www.zradili.com

Slovenská sporiteľňa - Poplatky za zverejňovanie účtu september  (5 eur) - október (5 eur)

Slovenská sporiteľňa - Poplatky za vedenie  účtu september (3,90 eur) - október (3,90 eur)

ostatné spolu

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6009000000005135729010
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6009000000005135729010
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6009000000005135729010

