
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina  
IČO: 37 900 706 

 
Záverečná správa z verejnej zbierky nadácie Spoločne pre región 

 
 
 

Názov: Nadácia Spoločne pre región 
Sídlo: Framborská 12, 010 01 Ţilina, Slovenská republika 
IČO: 37 900 706 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Kontšeková Monika 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu verejnej zbierky: SK3711000000002945018778 
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Monika Kontšeková 
 
 
Podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade Čadca 

odbor všeobecnej vnútornej správy 
 
 

Registrované číslo zbierky: 501-2016-003321 
Názov zbierky: Benefičný koncert s názvom Kysučania Kysučanom 
Dátum začatia zbierky: 14.3.2016 
Dátum ukončenia zbierky: 14.3.2016 
Verejná zbierka sa vykonávala v Dome kultúry na matičnom námestí Čadca, do prenosných, 
uzavretých a zapečatených pokladničiek v počte 4ks 
 
 
 
Účelom zbierky je humanitárna pomoc 
 
Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na finančnú podporu rodín, ktorých deti 
navštevujú ZŠ Milošová u Prívary  (vrt studne a vybudovanie WC a kúpeľne pre sociálne slabú 
rodinu) 
 
Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka peňaţných príspevkov prebiehala dňa 
14.3.2016  v Dome kultúry na matičnom námestí Čadca, do prenosných, uzavretých 
a zapečatených pokladničiek v počte 4ks. Zbierku vykonávali Monika Kontšeková, Anna 
Targošová, Monika Wandelt 
 
Hrubý výnos z verejnej zbierky:  
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 3 066,40 € (slovom: tritisícšesťdesiatšest 
euro a štyridsať centov) 
Pokladničky boli otvorené dňa 14.3.2016. O otvorení bola vykonaná zápisnica. Peňaţné 
prostriedky boli vloţené na bankový účet verejnej zbierky dňa 18.3.2016 
 
 
 
 



 
Prehľad nákladov verejnej zbierky „Benefičný koncert s názvom Kysučania Kysučanom“ 
 
 

Prehľad vyplatenia finančných príspevkov žiadateľom z výnosu verejnej zbierky  
"Benefičný  

koncert s názvom Kysučania Kysučanom" 

           výpis č. 
3 25.5.2016 

faktúra 160100015, Marpal studňa a 
vodovod  2 340,00 € 

 

výpis č. 
7 7.9.2016 

učebné pomôcky + oblečenie pre 
dievčatko zo sociálne slabej rodiny 

(otec dievčatka zahynul pri nehode) 362,00 € 
 

výpis č. 
7 7.9.2016 

faktúra 10160685 Cech Company, s.r.o. 
- učebné pomôcky pre dievčatko zo 

sociálne slabej rodiny 364,38 € 
 spolu     3 066,38 € 
  

Prílohy:   
Bankový výpisy č. 1 - 10 z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky 
Faktúra CECH Company s.r.o. čiastka 364,38€ 
Faktúra MARPAL s.r.o. čiastka 2 340 € 
Pokladničný doklad Interšport Čadca  365,90 € 
Pokladničný doklad CECH Company s.r.o. 2,10€ 
 
V Ţiline dňa 9.3.2017 
 
 
 

.......................................................................... 
Kontšeková Monika, správca nadácie  

 
 


