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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 12. 03. 2020 doručená predbežná a záverečná správa verejnej zbierky pod názvom „Na ko
lesách proti rakovine 2019“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2019-014396 (ďa
lej len „zbierka“) na základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2019/014396 zo dňa 17. 04. 2019. Zbierka
bola vykonávaná od 18. 04. 2019 do 16. 12. 2019.
Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná predbežná správa zbierky obsahuje všetky náležitosti podľa 13 ods. 2
zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejných
zbierkach) a predkladaná záverečná správa verejnej zbierky obsahuje všetky náležitosti podľa 13 ods. 4 zákona
o verejných zbierkach.
Z predbežnej aj zo záverečnej správy zbierky vyplýva, že získaný hrubý výnos zbierky tvorí suma 11.979,63 eur,
ktorý bol získaný zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v sume 1.154,96 eur a zbieraním príspevkov do
stacionárnych pokladničiek v sume 10.824,67 eur. Zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek a predajom
predmetov bol bez výnosu.
Na náklady zbierky bola použitá suma 51,20 eura. Finančné prostriedky čistého výnosu zbierky v sume 10.191,84
eur boli použité v súlade so všeobecne prospešným účelom zbierky na zakúpenie laboratórnych prístrojov a 170
L incubátora.
Na účte zbierky je zostatok z výnosu zbierky v sume 1.839,68, ktorý bude potrebné dodatočne vyúčtovať a vyúčto
vanie zaslať ministerstvu.
Obsah záverečnej správy zbierky j e nadácia povinná zverejniť na svoj om 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.
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