Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček, Halalovka 11, 911 08 Trenčín

Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Vec
Záverečná správa z verejnej zbierky
V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky.

Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček
Halalovka 11
911 08 Trenčín
IČO: 42142601
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:
Mária Machová
Webové sídlo právnickej osoby
www.cprtrencin.sk/cinnost/socialna-oblast
Názov zbierky:
Vianočná pomoc PRE rodinu
Registrové číslo zbierky:
000-2016-033276
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky:
Mária Machová
Dátum začatia a ukončenia zbierky:
od 15.11.2016 do 31.12.2016
Územie, na ktorom sa zbierka vykonávala a spôsob jej vykonávania:
Územie celej Slovenskej republiky
Zasielaním príspevkov na osobitný účet: SK9309000000005120364004
Účel zbierky:
Finančná podpora núdznych, soc. slabších a viacdetných rodín projektu PRE rodinu.

Územie použitia výnosu zbierky:
Slovenská republika
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 2080 EUR.
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky:
7,80 EUR - poplatky za vedenie bankového účtu (november, december 2016)
2,00 EUR - poplatok za výber z bankového účtu, nahradený prevodom 2,00 EUR z bežného
účtu občianskeho združenia na osobitný účet verejnej zbierky.
Čistý výnos z verejnej zbierky:
2072,20 EUR
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:
Čistý výnos zbierky bol prerozdelený a prevedený na bank. účty núdznych, soc. slabších
a viacdetných rodín projektu PRE rodinu na základe darovacích zmlúv.
Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček zverejnilo túto Záverečnú správu na webovom
sídle http://www.cprtrencin.sk/cinnost/socialna-oblast/
Prílohy:
Bankový výpis č. 2/2016, 3/2016, 1/2017 a 2/2017 z osobitného účtu zriadeného pre
potreby verejnej zbierky, Darovacia zmluva č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, Poštový poukaz na hotovosť z 11.01.2017.

V Trenčíne, 19.07.2017

.........................................................
podpis štatutárneho orgánu

