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Predbežná správa a záverečná správa o realizovaní zbierky č. SVS-OVS3-2014/029545 
 

 

Spolu s predbežnou správou predkladáme aj záverečnú správu o realizovaní zbierky č. SVS-OVS3-

2014/029545: 

 

Názov organizácie: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, 

Právna forma: občianske združenie 

Sídlo: Kapitulská 9, 811 01 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: Čajakova 28, 831 01 Bratislava 37 

IČO: 360 66 834 

DIČ: 202 153 3162 

webové sídlo právnickej osoby: www.martindom.sk 

Internetový Link na ktorom je uverejnená predbežná a záverečná správa o realizovaní 

zbierky: http://martindom.sk/index.php?id=621&type=md_main_menu&t=7 

navigácia na link: 1) web stránka spoločenstva www.martindom.sk, 2) sekcia "o nás" 3) podsekcia 

"verejné zbierky" 

forma realizácie zbierky: zasielanie darcovských SMS správ, predaj predmetov, predaj vstupeniek 

na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie 

príspevkov, prevod finančných prostriedkov na osobitný účet. 

účel verejnej zbierky: zakúpenie prepravného auta na vykonávanie činnosti spoločenstva 

dátumy začatia/ukončenia verejnej zbierky: 21.11.2014 / 31.10.2015 

názov banky a číslo osobitného účtu, v ktorej sa budú sústreďovať finančné prostriedky získané 

verejnou zbierkou: Tatrabanka, 266 647 5132/1100  

 

Nezisková organizácia Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, o.z. (ďalej len 

"Spoločenstvo") podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - sekcia verejnej 

správy číslo  SVS-OVS3-2014/029545 zo dňa 11.11.2014 o zápise zbierky “ do registra zbierok , 

predkladá predbežnú správu zbierky v súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V súlade so zákonom č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, predkladáme nasledovné údaje, ktoré musí predbežná a záverečná správa o realizácii 

zbierky obsahovať: 
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Predbežná správa zbierky 

 

a) Prehľad vykonávania verejnej zbierky  

 

Spoločenstvo uskutočňovalo túto verejnú zbierku za účelom zakúpenia prepravného auta na 

vykonávanie dobrovoľníckej činnosti spoločenstva na území celého Slovenska. Príjmy verejnej 

zbierky sú sústreďované na bankovom účte spoločenstva č. 266 647 5132/1100 vedenom  v Tatra 

banke, a.s. Oznámenie o konaní zbierky a o povolení na jej konanie bolo v súlade s bodom 12 

povolenia uverejnené na webovej stránke www.martindom.sk Verejná zbierka sa uskutočňovala 

zasielaním darcovských príspevkov na osobitný účet zbierky a formou darcovských SMS správ. 

 

b) Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa všetkých spôsobov vykonávania: 

 

Hrubý výnos z dobrovoľných peňažných príspevkov zasielaných na osobitný účet zbierky (vrátane 

úrokov z vkladov): 17 249,33 EUR 

Hrubý výnos z darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS: 1 248 EUR 

Hrubý výnos z vyzbieraných príspevkov do stacionárnych pokladničiek: 0 EUR 

Hrubý výnos z vyzbieraných príspevkov do prenosných pokladničiek: 0 EUR 

Hrubý výnos z predaja predmetov: 0 EUR 

Hrubý výnos z predaja vstupeniek: 0 EUR 

 

Celkový hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval ku dňu 31.10.2015 sumu 18 497,33 EUR 

  

c) Bankové výpisy z osobitného účtu prikladáme v prílohe 

 

 

záverečná správa zbierky 

 

a) Prehľad nákladov zbierky  

 

Výnos zbierky nebol použitý na úhradu nákladov na podpornú kampaň súvisiacu z vykonávaním 

zbierky. Všetky náklady na konanie verejnej zbierky boli v plnej miere znášané spoločenstvom. Pre 

účely vyúčtovania predbežnej správy o výkone zbierky považujeme náklady za nulové. 

 

b) Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky 

 

Celý čistý výnos ktorý predstavuje 18 497,33 EUR bol použitý na kúpu auta typu Volkswagen 

transporter. Kúpna cena bola na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 3.6.2015 stanovená na 20 

000 EUR a vyplatená predávajúcemu v hotovosti. Zvyšná suma 1 502,67 EUR potrebná na 

uhradenie kúpnej ceny motorového vozidla bola uhradená z prostriedkov spoločenstva. 

 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Mário Tomášik 

Vedúci spoločenstva pri Dóme Sv. Martina 

 

 

v Bratislave 21. 03 2016 


