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Záverečná správa verejnej zbierky
- vyhodnotenie
Dňa 22.12.2020 bola Okresnému úradu Trnava, odboru všeobecnej vnútornej správy, ako správnemu orgánu,
ktorý rozhodnutím číslo OU-TT-OVVS1-2019/018260 zapísal verejnú zbierku do registra verejných zbierok pod
registrovým číslom 205-2019-018260 predložená občianskym združením Godot záverečná správa verejnej zbierky
(ďalej len „zbierka“).
Záverečná správa zbierky obsahuje:
• hrubý výnos zbierky vo výške 1 128,42,-€;
• náklady spojené s konaním zbierky vo výške 0,-€;
• čistý výnos zbierky vo výške 1 128,42,-€.
K záverečnej správe občianske združenie Godot priložilo aj doklady súvisiace s konaním zbierky, a to potvrdenie
využitia finančných prostriedkov z verejnej zbierky od obdarovaného a faktúru za nákup altánku a jeho montáž,
ktoré preukazujú použitie čistého výnosu zbierky na jej účel. Správny orgán na základe predložených dokladov
konštatuje, že finančné prostriedky získané konaním zbierky, boli použité v súlade s účelom, na ktorý bola zbierka
zapísaná do registra zbierok.
Záverečná správa bola predložená v zákonom stanovenej lehote a obsahuje všetky náležitosti a doklady v zmysle §
13 ods. 3 a 4 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okresný úrad Trnava zároveň upozorňuje občianske združenie Godot na povinnosť zverejnenia záverečnej správy
zbierky na webovom sídle občianskeho združenia v zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o
verejných zbierkach, a to počas aspoň 12 mesiacov. Nezverejnenie záverečnej správy zbierky na webovom sídle je
správnym deliktom podľa § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach.
S pozdravom
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