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Vyúčtovanie verejnej zbierky 
 
Na základe vyhlásenia dobrovoľnej zbierky mestom Prievidza na základe ustanovenia v 
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov,  konanej v období 
  

Od 1.12.–24.12.2015, 
 

Účel zbierky:  
Podpora činnosti a aktivít neziskovej organizácie Harmónia, ktorá poskytuje pomoc 
ľuďom v núdzi.  
 
Verejná zbierka prebiehala zasielaním dobrovoľných finančných príspevkov na účet 
3140229951/0200 vedeným vo Všeobecnej úverovej banke, a.s, získavaním dobrovoľných 
finančných príspevkov do pevnej, uzavretej pokladničky označenej účelom zbierky počas 
verejných podujatí organizovaných mestom. 
 
Verejná zbierka bola oznámená prostredníctvom internetovej stránky mesta Prievidza, 
informáciami v regionálnej tlači a médiách.  
 
Mesto Prievidza predkladá, v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia, vyúčtovanie verejnej 
zbierky, ktorá bola v uvedenom období vykonávaná, s nasledovným výsledkom:  
 
Výťažok z prenosnej pokladničky..............364,05  EUR 
 
Hrubý výnos verejnej zbierky                     364,05 EUR 
Náklady spojené s konaním                           0,00 EUR 
Čistý výnos                                                364,05 EUR      
 
Výnos verejnej zbierky predstavoval príjem na účte 3140229951/0200 k dátumu 
29.12.2015 v sume 364,05 Eur. Uvedená suma neobsahuje náklady spojené so zriadením 
a vedením osobitného účtu. 
 
Finančné prostriedky z výnosu verejnej zbierky budú v súlade s rozhodnutím, použité na 
Podpora činnosti a aktivít neziskovej organizácie Harmónia, ktorá poskytuje pomoc ľuďom 
v núdzi. 
 
Mesto Prievidza ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do verejnej zbierky, 
a tiež tým, ktorí napomohli jej uskutočneniu a priebehu. 
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