
predsedu samosprávneho kraja 
2)

 X starostu obce (primátora mesta)
2)

starostu mestskej časti
2)

  X poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja
2)

 X poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva
2)

poslanca miestneho zastupiteľstva
2)

A. 
Suma v EUR

1. 0,00 €

2. 9 523,68 €

3. 1 055,02 €

4. 0,00 €

5. 5 385,50 €

2 000,00 €

200,00 €

75,00 €

100,00 €

370,00 €

322,50 €

1 900,00 €

260,00 €

48,00 €

110,00 €

6. 3 957,47 €

A.1 19 921,67 €

B.
0,00 €

C. 19 921,67 €

Dátum:

1) 

2) 

 3)

vlastnoručný podpis kandidáta

Uveďte názov obce, mesta, mestskej časti, samosprávneho kraja, v ktorom ste kandidovali.                                                                                                                                               

Uveďte číslo osobitného účtu (transparentného) vedeného v banke podľa § 6 ods. 8 zákona.

Značkou "X" vyznačte všetky funkcie, na ktoré ste kandidovali.

Náklady kandidáta na volebnú kampaň (§  6 ods.12 písm. a/ až f/ zákona)
5)

 z toho:

náklady na úhradu volebných prieskumov a volebných ankiet 

náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy 

náklady na úhradu volebných plagátov 

cestovné výdavky 

Silvia Kostková - tašky a obaly na okuliare

František Strápek - grafické práce

Lívia Naništová - ceruzky, perá

Matej Farbula - zapožičanie pivných setov

Daniel Gloznek - víno sudové a fľaškové

všetky ostatné náklady kandidáta na svoju propagáciu

Sumár (1 - 6)

Náklady, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo

dňom vyhlásenia volieb (§ 6 ods. 12 písm. g) zákona). 

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

Číslo  osobitného účtu
3)

 v tvare IBAN: SK36 0900 0000 0051 8748 9418

Adresa webového sídla osobitného účtu: https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005187489418

Kontakt (telefónne číslo/e-mailová adresa):
4) 0905 909 505 roma@macs.sk

Ladislav Vizent - pečený býk

Martina a Branislav Čechoví - pečené prasa, chlieb, lokše

Ondrej Mács - zapožičanie dodávky

Silvia Kostková - kľúčenky, loptičky, perá, jojá

Martina a Branislav Čechoví - guláš, kapustnica, pečené prasa, chlieb, lokše

prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty

Meno, priezvisko, titul Roman Mács, JUDr.

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

kandidátom pre voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022
(§ 6 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")

na funkciu
1)

Pezinok

BSK VO č. XVII – Mesto Pezinok

Pezinok za volebný obvod II.

https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005187489418
https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005187489418
https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005187489418
https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005187489418


4) 

5) 

Správa sa predkladá len vtedy, ak kandidát kandidoval aspoň na jednu z nasledovných funkcií: na funkciu predsedu samosprávneho kraja,

na funkciu primátora mesta s počtom obyvateľov nad 5 000, na funkciu starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5 000 alebo na

funkciu starostu obce  s počtom obyvateľov nad 5 000.

Nepovinný údaj - poskytnuté údaje sa nebudú sprístupňovať ani zverejňovať.

Za náklady na volebnú kampaň sa považujú všetky náklady vynaložené na volebnú kampaň, ktorá začala dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení

volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Poznámka:

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


