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Čadca, 8. 3. 2018

Okresný úrad Čadca
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Palárikova 91
022 01 Čadca

Vec: Predbežná správa o vykonaní verejnej zbierky

Na základe Rozhodnutia Okresného úradu Čadca, odboru všeobecnej vnútornej
správy, č. sp. OU-CA-OVVS-2017/013278-003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 11.
2017, sme v dňoch 10. – 18. decembra 2017 vykonali Verejnú zbierku pre Stružielku,
zaregistrovanú pod číslom 501-2017-013278.
Členovia Stružielky, občianskeho združenia ako organizátor zbierky, uskutočnili
zbierku na podporu činnosti a vzdelávacích aktivít zdravotne postihnutých detí a mládeže.
Zbierka sa uskutočnila v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré organizovalo
Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci počas cyklu Kysucké Vianoce v Čadci. Zbierka sa
uskutočnila na území mesta Čadca (Matičné námestie, Dom kultúry, Kostol sv. Bartolomeja,
Galéria Čadca, Informačné centrum mesta Čadca) a bola vykonaná zbieraním finančných
prostriedkov do prenosných pokladničiek. Každá pokladnička bola zapečatená a riadne
označená názvom a číslom zbierky a ďalšími predpísanými údajmi. Pri vykonávaní zvierky
spolupracovali a podporili nás pracovníci Mesta Čadca a Kultúrneho a informačného centra
mesta Čadca. Záštitu nad zbierkou prevzala Ing. Eva Gurová, manželka primátora Čadce.
Verejnou zbierkou boli získané finančné prostriedky vo výške 1953 eur. Symbolicky
bol odovzdaný šek s uvedenou sumou Mgr. Simone Melicherovej, predsedníčke občianskeho
združenia Stružielka, dňa 18. decembra 2017 v rámci podujatia Vianočný koncert ZUŠ J.
Potočára v Čadci. Koncert sa konal v Dome kultúry v Čadci.

Zbierka bola vykonaná do 6 pokladničiek:
Pokladnička č. 1: 784,00 eur
Pokladnička č. 2: 282,50 eur
Pokladnička č. 3: 278,80 eur
Pokladnička č. 4: 210,00 eur
Pokladnička č. 5: 285,20 eur
Pokladnička č. 6: 112,50 eur
Celková suma: 1953 eur.

Finančné prostriedky vo výške 1953 eur boli poukázané dňa 20. 12. 2017 na účet
Stružielka, o. z., č. účtu SK5209000000005078375673. Výťažok zo zbierky bol poukázaný
v plnej výške. Náklady spojené s konaním zbierky boli hradené z vlastných zdrojov a zdrojov
Mesta Čadca a Domu kultúry v Čadci. Vykonávatelia zbierky ju uskutočnili dobrovoľne
a bezplatne.
O vykonaní zbierky, ako aj o výške získaného finančného výnosu sme informovali
verejnosť v regionálnej tlači, na svojej webovej stránke a na webovej stránke mesta Čadca.

S pozdravom

Mgr. Simona Melicherová, v. r.
predsedníčka Stružielka, o. z.

Prílohy: Záznam zo sčítania peňažného výnosu zo zbierky
Kópia dokladu o hotovostnom vklade na účet

