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Predbežná správa zbierky SVS-OVS3-2015/ 030291

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

forma realizácie zbierky: zasielanie darcovských SMS správ, zasielanie dobrovoľných peňažných
príspevkov na osobitný účet.

účel  verejnej  zbierky:  rozvoj  a  ochrana  duchovných  hodnôt,  rozvoj  dobrovoľníckej  činnosti,
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

dátumy začatia/ukončenia verejnej zbierky: 30.11.2015 / 31.10.2016

názov banky a číslo osobitného účtu, v ktorej sa budú sústreďovať finančné prostriedky získané
verejnou zbierkou: Tatrabanka, 2666475132/1100 

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-OVS3-2015/030291 zo dňa 30.11.2016 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.

Prehľad vykonávania verejnej zbierky 

Spoločenstvo  uskutočňovalo  túto  verejnú  zbierku  za  účelom  rozvoja  svojej  činnosti  v  oblasti
rozvoja a ochranu duchovných hodnôt, rozvoja dobrovoľníckej činnosti a zachovania kultúrnych
hodnôt.  Príjmy  verejnej  zbierky  sú  sústreďované  na  bankovom  účte  spoločenstva  č.
2666475132/1100 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
formov darcovských SMS správ v období od 30.novembra 2015 do 31.októbra 2016.
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Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky 

Hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval od 30.11.2015 ku dňu 31.10.2016 sumu 1021,6 EUR
 
z toho hrubý výnos podľa formy realizácie zbierky:

zasielanie darcovských SMS správ: 9,6 EUR

zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet: 1012 EUR


