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ZÁVEREČNÁ 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 čistý 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 „Vianočného koncertu pre detskú nemocnicu“ 
konaného dňa 12.12.2015. 

Hrubý výnos verejnej zbierky predstavuje sumu 1.799,70 € (slovom: 
Jedentisícsedemstodeväťdesiatdeväť euro a sedemdesiat euro centov). Tento finančný obnos 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.  
 Náklady spojené s usporiadaním zbierky hradilo občianske združenie z osobitne získaných 
finančných prostriedkov účelovo viazaných na toto podujatie. Jediným reálnym nákladom sú poplatky za 
vedenie bankového účtu, predstavujúce 3,76 % hrubého výnosu zbierky, ktoré sú nasledovné: 
 

December 2015 7,50 € 

Január 2016 6,00 € 

Február 2016 6,18 € 

Marec 2016 6,00 € 

Apríl 2016 6,00 € 

Máj 2016 6,00 € 

Jún 2016 6,00 € 

Júl 2016 6,00 € 

August 2016 6,00 € 

September 2016 6,00 € 

Október 2016 6,00 € 

SPOLU: 67,68 € 

 

http://www.priateliadfnbb.sk/
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 Na základe vyššie uvedeného, predstavuje čistý výnos zbierky sumu 1.732,02 € (slovom: 
Jedentisícsedemstotridsaťdva euro a dva euro centy). Z uvedenej čiastky bola suma 1.700 € použitá ako 
príspevok na zakúpenie zariadenia čakární  na 0. podlaží v poliklinike nemocnice, a to formou prevodného 
príkazu na úhradu faktúry FV2016/027 z účtu vedeného pre účely verejnej zbierky. Zvyšná časť finančných 
prostriedkov potrebných na zakúpenie zariadenia bola financovaná z iných zdrojov OZ. Zostatok finančných 
prostriedkov na účte vedenom pre osobitné účely – pre potreby verejnej zbierky – vo výške cca 26 € bol na 
účte ponechaný kvôli žiadosti o zrušenie tohto účtu. Pri podaní takejto žiadosti požaduje banka istý 
minimálny zostatok na účte, ako depozit za prípadné ďalšie transakcie, ktoré by sa potenciálne mohli na 
účte uskutočniť za obdobie od podania žiadosti o zrušenie účtu až po jeho reálne zrušenie (čo môže trvať 
niekoľko dní). Pokiaľ za toto obdobie nedôjde k ďalším transakciám, banka prevedie celý depozit na iný 
účet. V našom prípade bude zvyšná suma prevedená bankou z účtu verejnej zbierky na bežný účet OZ. 
Napriek tejto skutočnosti, OZ použilo celú sumu na účel, pre ktorý bola verejná zbierka uskutočnená – 
konečná suma zakúpeného zariadenia totiž vysoko prevyšuje sumu získanú z verejnej zbierky a celá táto 
suma bola uhradená z bežného účtu OZ. 
Zariadenie čakární bolo následne prevedené na nemocnicu na základe Darovacej zmluvy DN03/2016 
uzatvorenej medzi občianskym združením Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici a Detskou 
fakultnou nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica dňa 07.11.2016. Darovacia zmluva tvorí prílohu 
záverečnej správy. 

 
Týmto bola naplnená skutková podstata verejnej zbierky, a to v súlade s jej zámerom, ako aj 

s legislatívnym rámcom. 
 
 

Ing. Jana Petríková   
     predseda OZ 

 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 18.11.2016 
 
 
 

Prílohy: 
- Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel 
- Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky – Darovacia zmluva DN03/2016, Preberací 

protokol k DN03/2016, fotodokumentácia  
- Doklady preukazujúce náklady verejnej zbierky – výpisy z bankového účtu, dodávateľská faktúra 

 


