Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 BRATISLAVA

VEC
Verejná zbierka „Život bez bariér“ – záverečná správa

V zmysle § 13 ods. 3, veta prvá a ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných
zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá „Chránené bývanie
a chránené dielne“ (skratka OZ CHRABYD), Hviezdoslavova 11, 974 01 Banská Bystrica,
záverečnú správu k verejnej zbierke, ktorá bola vykonaná podľa právoplatného rozhodnutia
o zápise zbierky do registra zbierok Ministerstva vnútra SR, číslo : SVS–OVS3-2014/027638,
zo dňa 11.11.2014, registrové číslo zbierky 000 – 2014 – 027638, v dobe od 11.11.2014 do
31.10.2015, v rámci celého Slovenska pod názvom „ŽIVOT BEZ BARIÉR“.
Pre účely vykonávania verejnej zbierky bol zriadený osobitný účet v Slovenskej
sporiteľni, a.s., IBAN : SK09000000005062826548.
Prehľad nákladov zbierky (§ 13 ods. 4 písm. a) cit. zákona) :
Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Celkový hrubý výnos verejnej zbierky činí
1.
2.
3.
4.
5.
eur

: 1236,19 eur

suma zasielaním príspevkov na osobitný účet činí
: 1063,00 eur
suma zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek činí : 173,10 eur
suma zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek činí
:
úroky z vkladu na č. ú. 5062826548/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. :0,09 eur
Platby za vedenie účtu 5062826548/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s: 71,38

Celkový čistý výnos verejnej zbierky činí: 1164,81 eur.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel (§ 13 ods. 4 písm. b) cit. zákona) :
Čistý výnos zbierky bol použitý v zmysle jedného z cieľov zbierky, konkrétne na
všeobecne prospešný účel - rozvoj sociálnych služieb. Na tento účel boli zakúpené pre OZ
CHRABYD – prevádzka Betonika Priechod nasledovné zariadenia:
-

Tlačiareň , Notebook v celkovej hodnote 1169,81 Eur.
OZ Chrabyd doplatilo sumu 5 Eur.
Uvedené zariadenia sú plne využívané klientmi DSS (domov sociálnych služieb)
a ZpS (zariadenia pre seniorov) pri rozvoji ich sociálnych a komunikačných
zručnostiach.

