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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VEREJNEJ ZBIERKY

ESŠ Martin – rekonštrukcia školskej budovy
Verejná zbierka s názvom ESŠ Martin – rekonštrukcia školskej budovy bola zapísaná do
registra verejných zbierok pod registračným číslom zbierky: 000-2015-029020 rozhodnutím
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SVS-OVS3-2015/029020 zo dňa 13.10.2015 (ďalej
aj

ako

len ako „Rozhodnutie“). Zbierka

NADÁCIOU KRESŤANSKÉHO

bola

VZDELÁVANIA so sídlom: M. R. Štefánika 17, 036 01 v Martine, IČO: 42062110
(ďalej aj ako len „Nadácia“) vykonávaná na území celej Slovenskej republiky a to výlučne
zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet verejnej zbierky IBAN: SK0
41100 0000 0029 4601 1682.
V súlade s § 13 ods. 1 a 2 Zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a
doplnení

niektorých

zákonov (ďalej

aj

ako

len

„Zákon“)

a v zmysle

bodu

Rozhodnutia predkladáme nasledovnú záverečnú správu o vykonaní verejnej zbierky.

Prehľad spôsobov vykonávania verejnej zbierky:

8.

1.Zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet verejnej
zbierky
Dobrovoľné príspevky boli darcami zasielané od dňa povolenia zbierky na osobitný účet
verejnej zbierky vedený v Tatrabanke IBAN: SK0 41100 0000 0029 4601 1682, ktorý bol po
skončení doby trvania verejnej zbierky dňa 3.11.2017 bankou zatvorený.
Celkový hrubý výnos verejnej zbierky /suma kreditov pripísaných v prospech účtu verejnej
zbierky/ predstavoval od 3.11.2015 ku dňu 31.10.2017 sumu 9236,72 EUR.

Prehľad nákladov verejnej zbierky
Náklady verejnej zbierky, ktoré vzhľadom na spôsob vykonávania verejnej zbierky, spočívali
jedine v bankových poplatkoch spojených s vedeným osobitného účtu zbierky predstavovali za
obdobie 3.11.2015 do 31.10.2017 sumu 196,72 EUR.
Čistý výnos zbierky predstavuje sumu 9040,00 EUR čo je suma debetných operácii za
obdobie 3.11.2015 do 31.10.2017, ktorými boli poukázané prostriedky z osobitného účtu
zbierky do Evanjelickej spojenej školy a spoločnosti Unico Martin s.r.o /100% vlastníckych
práv v tejto spoločnosti vlastní Nadácia kresťanského vzdelávania, ktorá prostredníctvom nej
realizuje rekonštrukciu novej školskej budovy Evanjelickej spojenej školy/. Zbierka bola
propagovaná na web stránke nadácie a Evanjelickej spojenej školy.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel
Čistý výnos zbierky bol z jej osobitného účtu prevedený v dvoch transferoch. Dňa 4.10.2016
bola z osobitného účtu verejnej zbierky prevedená suma 7500,00 EUR do spoločnosti Unico
Martin s.r.o., kde 100% vlastníckych práv vlastní Nadácia kresťanského vzdelávania, ktorá
prostredníctvom nej realizuje stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou novej školskej budovy
Evanjelickej spojenej školy. Za tieto prostriedky bol nakúpený stavebný materiál, ktorý bol
následne použitý pri rekonštrukčných prácach na novej školskej budove Evanjelickej spojenej
škola na adrese M.R Štefánika 19, Martin 03601. Druhý prevod bol z osobitného účtu verejnej
zbierky zrealizovaný dňa 3.7.2017 v sume 1540,00 EUR na účet Evanjelickej spojenej školy,
ktorá ich použila na nákup vybavenia priestorov zrekonštruovanej školskej jedálne
nachádzajúcej sa v novej školskej budove Evanjelickej spojenej školy.

V Martine dňa 16.11.2017

doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.
správca nadácie

