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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 03. 05. 2021 doručená predbežná a záverečná správa verejnej zbierky s názvom „Vzdelaná
spoločnosť – naša budúcnosť“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2020-013943
(ďalej len „zbierka“) na základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2020/013943-002 zo dňa 29. 04. 2020.
Zbierka bola vykonávaná v čase od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021.

Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná predbežná a záverečná správa zbierky obsahuje všetky 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“).

Z dokladov predbežnej a záverečnej správy zbierky vyplýva, že výšku hrubého výnosu zbierky, ktorá je totožná s
výškou čistého výnosu zbierky predstavovala suma 0 EUR. Zbierka bola vykonávaná:

- zasielaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet zbierky,
- zasielaním darcovských správ SMS,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek,
- predajom predmetov,
- predajom vstupeniek.

Keďže k dnešnému dňu ste na svojom webovom sídle nezverejnili obsah predbežnej a záverečnej správy zbierky v
zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás
týmto vyzývame na nápravu tohto stavu do 15 dní odo dňa doručenia tohto listu.

Mgr. Otto Lohnický
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vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


