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

Ľuďom Mikuláša (OZ)

Adresa trvalého pobytu / sídla:

Kolomana Sokola 4426/10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Identifikačné číslo (IČO):

IČO: 42 350 964

Právna forma:

občianske združenie

Číslo osobitného účtu v tvare IBAN:

SK25 0900 0000 0051 5029 7391

Adresa webového sídla osobitného účtu:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2509000000005150297391

1)

A.

náklady na úhradu predvolebných
(§ 8 ods. 11 písm. a) zákona)

prieskumov

a volebných

prieskumov

ostatné spolu

Sumár
B.
1.

náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy (§ 8 ods. 11 písm. b) zákona)
REPROservis Kováč, s.r.o. (tlač letákov)
ostatné spolu

Sumár
C.
1.
2.
3.
4.

náklady na umiestňovanie volebných plagátov (§ 8 ods. 11 písm. c) zákona)
REALITY FINANCIAL SERVICE, s.r.o. (prenájom pojazdných reklamných plôch)
REPROservis Kováč, s.r.o. (tlač plagátov)
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš (výlep plagátov)
ARRIVA Slovakia a.s. (prenájom plochy a výlep plagátov)
ostatné spolu

Sumár
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložených na volebnú kampaň
(§ 8 ods. 11 písm. d) zákona)
IPATEX, s.r.o. (reklamné predmety)
Mesto Liptovský Mikuláš (prenájom priestranstva na kampaňovú akciu - šarkaniáda)
Adam Niňaj ZAN Slovakia (občerstvenie na kampaňovú akciu - šarkaniáda)
TATRY EVENT, s.r.o. (stany a facepainting pre kampaňovú akciu - šarkaniáda)
Slovenský ochranársky zväz autorský (licencia pre produkciu hudby)
DOM KULTURY Liptovský Mikuláš (prenájom priestorov pre stretnutie)
Slovenská sporiteľňa, a.s. (náklady transparentného účtu)
ostatné spolu

Sumár
E.

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

Dátum 30.11.2018
podpis

1) Uvedie sa číslo osobitného účtu vedeného v banke (§ 8 ods. 8 zákona)
Vysvetlivky:
K časti A až D:
V bodoch (1. až n) sa uvedú najvýznamnejší dodávatelia v poradí podľa objemu objednávok.
V riadku označenom ako "ostatné spolu" sa uvedú ostatní dodávatelia a úhrn sumy všetkých ostatných dodávok.

verejnej

mienky

orších predpisov (ďalej len "zákon")

150297391

Suma v EUR
0,00 €

0,00 €
Suma v EUR
394,50 €
0,00 €

394,50 €
Suma v EUR
175,00 €
249,00 €
104,88 €
54,12 €
0,00 €

583,00 €
Suma v EUR
6 079,45 €
199,08 €
300,00 €
200,00 €
84,00 €
35,85 €
19,80 €
0,00 €

6 918,18 €

7 895,68 €

