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Sliač, 12.03.2018
Predbežná správa verejnej zbierky
Občianske združenie "SP" Vám týmto predkladá predbežnú správu verejnej zbierky pod
registrovým číslom: 000-2017-039349, ktorej výnos bol použitý na všeobecne prospešný účel
rozvoja dobrovoľníckej činnosti, a to konkrétne na realizáciu projektu „Godzone projekt KIOBK“.
Prehľad vykonávania verejnej zbierky
"SP" malo zapísanú verejnú zbierku „Godzone projekt KIOBK“ na území celej Slovenskej
republiky v čase od 1. januára 2018 do 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok
zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS prostredníctvom
podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné
služby na telefónne číslo 877. Príjmy verejnej zbierky boli sústreďované na bankovom čísle
účtu občianskeho združenia "SP" č. 2927867688/1100, IBAN: SK12 1100 0000 0029 2786
7688 vedenom v Tatrabanke, a. s.
Informáciu o možnosti podpory projektu „Godzone projekt KIOBK“ prostredníctvom
darcovských správ SMS zasielaných na telefónne číslo 877 zverejnilo občianske združenie na
stránke www.godzone.sk a pravidelne i na svojom FB profile prostredníctvom banerov
v termíne od 01.03.2018 do 31.05.2018.
Verejná zbierka sa uskutočňovala prostredníctvom krátkych správ SMS na číslo 877 v súlade
s bodom 1. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení verejnej zbierky. Cena krátkej SMS
predstavovala 1,92 €. Krátke SMS správy na číslo 877 boli posielané v období od 01.03.2018
do 31.05.2018. O štatistikách počtu uhradených DMS správ ako i prevedenej sume bolo
občianske združenie informované pravidelne mesačne.
Výnos verejnej zbierky
Hrubý výnos verejnej zbierky predstavoval sumu 449,28 €, pričom v tejto sume boli zahrnuté
len príjmy z krátkych SMS správ zaslaných na číslo 877.

Prehľad prijatých platieb na bankový účet občianskeho združenia vedený v Tatrabanke, a. s.
uvádzame v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou predbežnej správy verejnej zbierky.
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