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PREDBEŽNÁ SPRÁVA 
verejnej zbierky 

 
Vykonávateľ zbierky:  Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici 
Právna forma:  občianske združenie 
Sídlo:  Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica 
IČO:  42 002 150 
Štatutárny orgán:  Ing. Jana Petríková, predseda OZ 
Web:  www.priateliadfnbb.sk 
Zodpovedná osoba:  Ing. Jana Petríková, Dolná Mičiná 127, 974 01 Banská Bystrica 
Účel zbierky:  ochrana zdravia - podpora činnosti DFNsP Banská Bystrica 
Dátum začatia zbierky:  16. november 2015 
Dátum ukončenia zbierky:  12. december 2015 
Územie vykonávania zbierky:   Evanjelický kostol, Lazovná ul., 974 01 Banská Bystrica 
 
 

Verejnú zbierku usporiadalo občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej 
Bystrici a celý výnos zbierky bude použitý na podporu činnosti Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 
Banská Bystrica.  
  
Verejná zbierka, konaná na základe Rozhodnutia o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok č. 
OU-BB-OVVS1-2015/029359-003 zo dňa 04.11.2015 Okresným úradom Banská Bystrica, odborom 
všeobecnej vnútornej správy, bola realizovaná formou benefičného „Vianočného koncertu pre detskú 
nemocnicu“. Tento sa konal dňa 12.12.2015 v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. 
Bezprostredne po jeho skončení bola za prítomnosti zástupcov občianskeho otvorená pokladnička a sčítané 
finančné prostriedky. Takto získané príspevky predstavovali sumu 371,70 € (slovom: 
Tristosedemdesiatjeden euro a sedemdesiat eurocentov). 

 
Ďalším príspevkom verejnej zbierky bol predaj vstupeniek na benefičný koncert. Peňažným 

príspevkom bola výška 7 € z ceny každej predanej vstupenky. Predaných bolo 204 vstupeniek v celkovej 
hodnote 1.428 € (slovom: Jedentisícštyristodvadsaťosem euro). 

 
Stav prenosnej pokladničky bol pri jej otváraní nezmenený a zároveň nedošlo k jej poškodeniu či 

porušeniu vonkajším vplyvom. 
 
Na základe vyššie uvedeného je hrubý výnos verejnej zbierky súčtom zmienených čiastkových 

finančných príspevkov a predstavuje sumu: 
 

 

Príspevky verejnej zbierky Suma 

Pokladnička v kostole počas benefičného koncertu 371,70 € 

Predaj vstupeniek na benefičný koncert 1.428,00 € 

Spolu: 1.799,70 € 

 

http://www.priateliadfnbb.sk/


 
Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici 

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica 
 

 

„Nech deti zabudnú, že sú v nemocnici“ 
 

 

IČO: 42 002 150 Bankové spojenie: Tel: 0918 894 604 

DIČ: 2022107186 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2909 8972 Fax: 048-472 65 00 

 BIC (SWIFT):TATRSKBX jpetrikova@priateliadfnbb.sk 

 
Získaný finančný obnos z prenosnej pokladničky a z predaja vstupeniek na benefičný koncert 

v celkovej výške 1.799,70 € (slovom: Jedentisícsedemstodeväťdesiatdeväť eur a sedemdesiat eurocentov) 
zodpovedá skutočnosti, čo podpisom potvrdili predstavitelia občianskeho združenia Klub priateľov Detskej 
nemocnice v Banskej Bystrici v Zápisnici o otvorení pokladničiek a o výške finančných prostriedkov 
získaných z verejnej zbierky. Zápisnica spolu s protokolmi a výpismi z bankového účtu tvoria prílohu tejto 
správy. 
 
 
 

Ing. Jana Petríková   
     predseda OZ 

 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 21.12.2015 
 
 
 

Prílohy: 
- Zápisnica z otvorenia pokladničiek a o finančných príspevkoch získaných z verejnej zbierky 
- Protokol o prevzatí hotovosti pri otvorení pokladničky 
- Bankový výpis z osobitného účtu pre účely verejnej zbierky 


