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Vec
Predbežná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len
„ministerstvo“) bola dňa 21. 10. 2020 doručená predbežná správa verejnej zbierky s názvom „KVAPKA NÁDEJE
PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2018-22349
(ďalej len „zbierka“) na základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2018/22349 zo dňa 25. 07. 2018. Lehota
na vykonávanie zbierky bola predĺžená rozhodnutím ministerstva číslo SVS-OVS2-2019/023671-01 zo dňa 30. 07.
2019. Zbierka bola Nadáciou s názvom NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE (ďalej len „nadácia“) vykonávaná od 01.
08. 2018 do 31. 07. 2020.

Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná predbežná správa obsahuje všetky náležitosti podľa § 13 ods. 2 zákona č.
162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“).

Podľa dokladov predbežnej správy zbierky hrubý výnos zbierky tvorí suma 341 941,81 EUR, ktorá bola získaná:
- zasielaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet v sume 181 636,81 EUR,
- Zasielaním darcovských správ SMS v sume 160 305 EUR.
Vykonávanie verejnej zbierky formou zbierania príspevkov do stacionárnych pokladničiek, predaja predmetov a
predaja vstupeniek nebolo realizované.

Záverečnú správu zbierky je nadácia povinná predložiť ministerstvu do 02. 08. 2021 a bude obsahovať prehľad
nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky.

Obsah predbežnej správy zbierky je nadácia povinná zverejniť na svojom webovom sídle v zmysle § 13 ods. 5 zákona
č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to počas aspoň 12 mesiacov.

Mgr. Otto Lohnický
vedúci oddelenia
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


