Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
politickou stranou alebo politickým hnutím
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
(§ 7 v spojení s § 3 ods.10 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")

Názov politickej strany alebo politického hnutia:

NOVA

Adresa sídla:

Bratislava, Palárikova 31, PSČ: 811 04

Tel/Fax:

02/3211 6655

Email:

nova@nova.sk

Číslo registrácie:

OVVS 3-2012/026618

IČO:

42265606

Číslo bežného platobného účtu v tvare IBAN:
1)

Číslo osobitného účtu v tvare IBAN:

SK3311000000002922884905
nezriaďoval sa

Adresa webového sídla osobitného účtu:

A.

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. 8 písm. a) až h) zákona).

Suma v EUR

1.

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky

0,00 €

2.

náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy

0,00 €

3.

náklady na vysielanie politickej reklamy

0,00 €

4.

náklady na úhradu volebných plagátov

0,00 €

5.
6.

náklady obchodnej spoločnosti súvisiacich s volebnou kampaňou podľa osobitného predpisu2)
cestovné výdavky členov politickej strany / politického hnutia a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany / politického hnutia podľa
osobitného predpisu3)

0,00 €

prehľad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu4) podľa darcov, okrem peňažných darov, z toho:

0,00 €

7.

0,00 €

1.
2.
...

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

0,00 €

A1.

8.

Sumár (1 - 8)

0,00 €

B.

Náklady, ktoré vynaložila politická strana / politické hnutie na svoju propagáciu
31. marca 2017 (§ 3 ods. 1 a § 22 zákona)

C.

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

od

0,00 €

0,00 €

Dátum:
Mgr. Gábor Grendel,
predseda hnutia NOVA

1) Uvedie sa číslo osobitného platobného účtu vedeného v banke podľa § 3 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona
Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
2) § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 85/2005 Z. z.
3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4) § 23 ods. 7 a 8 zákona č. 85/2005 Z. z.
5) Ak sa používa.

č. 85/2005

Vysvetlivky:
K časti A bod 7:
Do limitu nákladov na volebnú kampaň sa započítava výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, poskytnutie bezodplatnej služby, hodnota dlhu politickej strany alebo
politického hnutia prevzatého fyzickou osobou alebo právnickou osobou, rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou
dojednanou, ktorú politická strana alebo politické hnutie uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa
rozumie cena, za ktorú sa takáto hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť obvykle predáva alebo prenajíma v určitom čase a na určitom mieste, rozdiel medzi cenou obvyklou za
poskytnutie služby a cenou dojednanou, ktorú politická strana alebo politické hnutie uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena
obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie služby na trhu.

