Okresný úrad B. Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1
97401 Banská Bystrica

Vec: Záverečná správa verejnej zbierky
V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sme podali návrh na registráciu verejnej zbierky, z ktorej čistý výnos bude použitý
na účel ochrany zdravia - zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti o predčasne
narodené deti na Neonatologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Verejná zbierka bola zapísaná do registra verejných zbierok rozhodnutím tunajšieho
okresného úradu č. OU-BB-OVVS1-2017/030578-002 z 31.10. 2017.
Zbierka sa konala dňa 16.11.2017 v obchodnom centre Europa SC v Banskej Bystrici.
Zbierka sa vykonávala predajom predmetov - vlastnoručne zhotovených výrobkov na základe
dobrovoľných príspevkov, v cene ktorých bol zahrnutý príspevok na verejnú zbierku v plnej
výške z ceny každého predaného predmetu.
Zbierku vykonalo občianske združenie Človiečik prostredníctvom svojich členom, so sídlom
Neonatologická klinika SZU, FNsP FDR, Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO:
42193672, webové sídlo: http://cloviecikbb.sk/. Štatutárny zástupca OZ a osoba zodpovedná
za konanie zbierky bola MUDr. Anna Bojová, J. Cikkera 10, 974 01 Banská Bystrica, email:
anna.bojova@gmail.com.
Výnos zbierky bol 1320 eur bol vložený dňa 27.11.2017 na osobitný účet vedený v Tatra
banka, a.s , IBAN: SK1911000000002924852317
V súvislosti s konaním verejnej zbierky nevznikli OZ Človiečik žiadne náklady.
Výnos zbierky bol použitý nasledovne: 965 eur bolo prevedených na účet FNsP F.D.
Roosevelta IBAN SK 5381800000007000278346, Štátna pokladnica, dňa 5.9.2018 za účelom
nákupu ohrievača na malé dávky mlieka Medela CALESCA pre Neonatologickú kliniku
SZU. Bola uzatvorená zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru medzi OZ Človiečik
ako darcom a FNsP F.D. Rooselveta ako obdarovaným.
Zostatok v sume 355 eur bol použitý s ďalšími prostriedkami OZ Človiečik na nákup
drotených košíkov s faktúrou zo dňa 2.8.2018 od dodávateľa Artspect spol. s r.o.. Prikladáme
kópiu zmluvy a faktúry.
S pozdravom

.............................................................
MUDr. Anna Bojová
V Banskej Bystrici 12.11.2018

