
Záverečná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia Košické zlaté srdce 

Názov: Košické zlaté srdce 

Sídlo: Maurerova 20 040 22 Košice, Slovenská republika  

IČO:50093509 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Filip Griščík 

Web stránka: www.kosickezlatesrdce.sk 

Bankové spojenie: Slovenska sporiteľňa , a.s. 

IBAN: SK 3709 0000 0000 5114 296 789 

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Filip Griščík 

 

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 

 

Registrované číslo zbierky: 801-2016-028046 

Názov zbierky: - 

Dátum začatia zbierky: 27.06.2016 

Dátum ukončenia zbierky: 26.06.2017 

Verejná zbierka sa vykonávala v Košiciach zbierkou peňažných príspevkov do prenosných, uzavretých 

a zapečatených pokladničiek v počte 41 kusov. 

Účelom zbierky bola pomoc pre Oddelenie detskej onkológie v Košiciach.  

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu Oddelenia detskej onkológie v Košiciach. 

Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka peňažných príspevkov prebiehala dňa 29. 06. 2016 v 

čase od 10.00 do 22.00 v Košiciach zbierkou peňažných príspevkov do prenosných, uzavretých a 

zapečatených pokladničiek v počte 41 kusov. Zbierku vykonávali osoby zapísané v prezenčnej listinne. 

Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika 

Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky:  51,- eur 

Poplatok za vklad v hotovosti na bankový účet, poplatok za transakciu pri prevode prostriedkov na 

bežný bankový účet organizácie, poplatok za vedenie účtu , administratívny poplatok za prijatie mincí 

malej nominálnej hodnoty do pokladnice banky , obstarávacia cena pokladničiek, obstarávacia cena 

nálepiek a preukazov. 

Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 1001,- Eur. 

Pokladnička bola otvorená dňa 29. 06. 2016. O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica. 

Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 30. 06. 2016. 

Čistý výnos z verejnej zbierky: 950,- eur 



Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: 

Čistý výnos z verejnej zbierky 950,- Eur bol prevedený na účet Spoločnosti detskej onkológie Košice 

(IBAN SK 44 02 0000 0000 5218 946512 dňa  12. 7. 2016.  

Občianske združenie Košické zlaté srdce zverejnilo túto záverečnú správu na webovom sídle: 

www.kosickezlatesrdce.sk 

Prílohy: 

Bankový výpis z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky. 

Doklady preukazujúce odoslanie čistého výnosu zbierky - bankový výpis  

Prezenčné listiny zo zbierky 

 

V Košiciach, dňa 30. 06. 2016 

 

Filip Griščík 

štatutár  a osoba zodpovedná za vykonanie VZ 

 


