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Záverečná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia KASPIAN
Názov: KASPIAN
Sídlo: Ambroseho 15, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO: 42129681
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Soňa Hacajová
Web stránka: www.kaspian.sk
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky: 4020306398/7500
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr. Soňa Hacajová

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde
v Bratislave.

Registrované číslo zbierky: 101-2014-063968
Názov zbierky: Dátum začatia zbierky: 31. 8. 2015
Dátum ukončenia zbierky: 31. 8. 2015
Verejná zbierka sa vykonávala v Bratislave V, v uliciach Marková, Ambroseho, Furdekova,
Námestie hraničiarov, zbierkou peňažných príspevkov do prenosných, uzavretých a zapečatených
pokladničiek v počte 1.
Účelom zbierky bol rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj
dobrovoľníckej činnosti, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpora práce
s deťmi.
Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti o.z. KASPIAN.
Občianske združenie KASPIAN od roku 1997 zlepšuje životy detí a mladých cez ľahko dostupné
programy. Pomáha pomocou sociálnej práce, voľnočasových a preventívnych aktivít, ako aj
vzdelávaním.
Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka peňažných príspevkov prebiehala dňa 31. 8.
2015 v čase od 10.00 do 18.00 v Bratislave V, v uliciach Marková, Ambroseho, Furdekova,
Námestie hraničiarov do prenosnej, uzavretej a zapečatenej pokladničky. Zbierku vykonávali Soňa
Hacajová a Ivana Jurkovičová.
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Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika
Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky: 0,20 Eur
Poplatok za vklad v hotovosti na bankový účet, poplatok za transakciu pri prevode prostriedkov na
bežný bankový účet organizácie1.
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bo vo výške 50,00 Eur..
Pokladnička bola otvorená dňa 14. 9. 2015. O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica.
Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 16. 9. 2015.
Čistý výnos z verejnej zbierky: 49,80 Eur
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:
Čistý výnos z verejnej zbierky 49,80 Eur bol prevedený na bežný účet organizácie (IBAN SK52
1100 0000 0026 2417 4518 dňa 8. 2. 2016. Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti
o.z. KASPIAN v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky – z prostriedkov sme uhradili časť
mzdových nákladov sociálnej pracovníčky za mesiac február 2016.
Občianske združenie KASPIAN zverejnilo túto záverečnú správu na webovom sídle:
www.kaspian.sk.
Prílohy:
Bankový výpis z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky, ktorý preukazuje
náklady zbierky a čistý výnos zbierky
Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky - bankový výpis z bežného účtu organizácie,
výplatná páska 02/2016

V Bratislave, dňa 17. 3. 2016

..........................................................
Mgr. Soňa Hacajová
štatutárna zástupkyňa a osoba zodpovedná za vykonanie VZ
1

V Predbežnej správe sme uvádzali čistý výnos 49,90€, pretože sme si neboli vedomí ďalšieho bankového
poplatku, ktorý vznikol pri prevode výnosu zbierky na bežný účet organizácie. Išlo o poplatok 0,18€, z tejto
čiastky sme 0,10€ zarátali do nákladov spojených s konaním verejnej zbierky. V prípade otázok
k vyúčtovaniu kontaktuje osobu zodpovednú za vykonanie verejnej zbierky (Soňa Hacajová,
sona@kaspian.sk, +421 911 58 48 03).

