správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
nezávislým kandidátom na funkciu primátora mesta

Popracl

2)

pre vol'by do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Meno, priezvisko, titul

František Bednár

Dátum narodenia:

15.2.1957
Námestie sv. Egídia 102114,058 01 Poprad

Adresa trvalého pobytu:
,

císlo telefónu:

9o3142771

E-mail:

aVýin5@aminelók

Čísloplatobného účtu3)Vtvare lBAN:

SK97 8360 5207 0042 oo73 4357

Čísloosobitného účtu!)v tvare

sK92090000000051 47304802

IBAN:

Adresa webového sídla osobitného účtu:

htt!s:l/www.transoarentn€uctv.5U#/Ucet/sK9209000000005147304802

Nákledy, ktoré vynaložil nezávislý kandidát za obdobie od uverejnenia
o vyhláséní volieb V zbierke zákonov sloven§kej republiky (ďalej len "vyhlásenie
do 48 hodín predo dňom konania volieb (§ 6 ods,11 písm- a) až f) zákona).

3

náklady m

5,

prehlad darov a

1.

sumáť (1 -6)

B.

úhEd!
a ich hodioiy podla da.cov, okrem íinančných darcV, z toho|

Nák|ady nezávi§lého kandidáta na funkciu poslanca obocného, mest§kého alebo miastneho
zestupitel'stva (§ 6 ods. 2 zákona)s)

Prehl'ad nákladov, ktoé vynaložil nezávi§lý kandidát na svoju propagáciu V čase začínajúcomí
dní predo dňom vyhlásenia volieb; ak v tomto období kandidát nevynaložil na svoju
,1l pism- g) zákona).
žiadne náklady, doložío tom čestnévyhlásenie (§ 6 ods.

Dátum:12.1 '],2018

,I)

Nehodiace sa píečiarknite (vypustiie),

2) Uvedie sa názov obce (mesta, mestskéj ča§ti), v ktoíej nézáviský kandidát kandiduje,

lspráva sa plédkladá len vtedy, ak nezávlslý kandidát kandiduJe v obci (meste, mestskej časti)s počtom obyvaterov nad 5 000.1
3) Uvedie sa či§lo plalobného účluVedeného V banke, z ktorého boli hradené náklady na propagáciu nezáVislého kandidáta na fUnkcau primátora mestam, starosiu obc(
alebo starostu mestskej časti za obdobie 18o dni predo dňom Vyhlásenia volieb podía § 6 ods. 11 písm, g) zákona č, 18112014 z.z. o volebnej kampani a o zmene i

doplneni zákona č, 85/20o5 Z,z. o politických stranách a politických hnutiach v zneni neskorších predpisov,
4) Uvedié sa čislo osobitného účtt]Vedeného V banke podla § 6 ods, 6 žákona,
5) Uvedú sa náklady, ak nézáVjslý kandidát na íunkciu primátora mésta, starostu obce alebo slarostu mestskej části kandidoval ako nezáVislý kandidát aj na funkcir
poslanca obecného, méstskéhoalebo miéstneho zastupilet§tva: náklady na volébnú kampaň na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho žastupiteistva
sú evidované osobitne (§ 6 ods, 2 zákona),

