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Vec
Predbežná a záverečná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len
„ministerstvo“) bola dňa 29. 07. 2022 doručená predbežná a záverečná správa verejnej zbierky s názvom „Boj
proti hladu 2021“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2021-014296 (ďalej len
„zbierka“) na základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2021/014296-004 zo dňa 15. 04. 2021. Zbierka
bola vykonávaná v čase od 01. 06. 2021 do 30. 04. 2022.

Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná predbežná a záverečná správa zbierky obsahuje náležitosti podľa § 13 ods.
2 a ods. 4 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o zbierkach“).

Podľa dokladov predbežnej a záverečnej správy zbierky hrubý výnos zbierky tvorí suma 200 743,01 EUR, ktorá
bola získaná:
- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky v sume 82 360,45 EUR,
- zasielaním darcovských správ SMS v sume 2 870,40 EUR,
- predajom predmetov v sume 115 512,16 EUR.

Náklady zbierky predstavovali sumu 1 739,40 EUR. Čistý výnos zbierky v sume 199 003,61 EUR bol použitý v
súlade s účelom zbierky.

Obsah predbežnej a záverečnej správy zbierky je občianske združenie povinné zverejniť na svojom webovom sídle
v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a
to počas aspoň 12 mesiacov.

Mgr. Otto Lohnický
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vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


