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Záverečná správa verejnej zbierky
Občianskeho združenia POMOC OBETIAM NÁSILIA
Názov : OZ POMOC OBETIAM NÁSILIA Victim Support Slovakia
Sídlo : Dostojevského rad č. 1, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO
: 31795382
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: PhDr. Miroslav Nosál
Web stránka: www.pomocobetiam.sk
e-mail: info@pomocobetiam.sk
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky: SK36 8330 0000 0024 0068 7365
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr. Anna Minárová
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme
Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade v Nitre.
Registrované číslo zbierky: 403-2016-04187
Názov zbierky: Leukoplastom proti týraniu
Dátum začatia a ukončenia zbierky:
- zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov dňa 13. mája 2016 v čase od 11:00 - 21:00 hod. do
stacionárnych pokladničiek.
- zasielaním príspevkov na osobitný účet v období od 13. mája 2016 do 30. júna 2016,
V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 sa verejná zbierka
vykonávala v Nitre dňa 13. mája 2016 v čase od 11:00 do 21:00 hod. na území mesta Nitra v priestoroch
nákupno-zábavného centra MLYNY Nitra.
Zbierka v meste Nitra bola realizovaná zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov do stacionárnych
pokladničiek v počte kusov 1 a tiež poskytovaním príspevkov na osobitnom účte č. SK36 8330 0000 0024 0068
7365 vo : Fio banke a.s.
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 16,35 €.
Hrubý výnos považujeme v plnej výške za čistý výnos zbierky a celú sumu vo výške 16,35 € sme použili na
kancelárske potreby a poštovné.
Zostatok zbierky k dnešnému dňu je 0,00 EUR

S pozdravom

..............................................
Mgr. Anna Minárová
koordinátor PON Nitra
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Adresa: OZ PON
tel.: (02) 0850 111 321
e-mail: info@pomocobetiam.sk
Dostojevského rad 1
811 09 Bratislava - Staré mesto

