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 Okresný úrad Bratislava 

 Odbor všeobecnej vnútornej správy 

 Tomášikova 46 

 832 05  Bratislava 

  

Záverečná správa z verejnej zbierky  

 

Názov: PRIMA n.o.  

Sídlo: Banšelova 4, 821 04  Bratislava 

IČO: 31821308 

Zapísaná v registri krajského úradu Bratislava pod číslom OVVS/99/1078-15-NO 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Viera Pribilová, riaditeľka 

Web stránka: www.dssprima.sk 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu verejnej zbierky: 2623340705/1100 

Zodpovedná osoba za verejnú zbierku: Mgr. Viera Pribilová, M.R.Štefánika 93, 908 41  Bratislava 

 

V zmysle 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 v Bratislave  

 

Prehľad vykonávania zbierky: 

Registrové číslo zbierky: 101-2015-097819 

Názov zbierky: „Žijeme.Tvoríme.Inšpirujeme.“ 

Dátum začatia zbierky: 1.12. 2015 

Dátum ukončenia zbierky: 30.11.2016 

 

Verejná zbierka sa vykonávala v priestoroch chránenej dielne na Banšelovej č.4 v Bratislave, na 

príležitostných sprievodných akciách, tvorivých dielňach, trhoch a prezentáciách predajom výrobkov 

vytvorených klientmi a pracovníkmi chránenej dielne. V cene výrobkov bol zahrnutý príspevok vo výške 

50% na účely verejnej zbierky.  

 

Účelom zbierky bol rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. 

 

Cieľom zbierky bola podpora činnosti neziskovej organizácie PRIMA n.o. 

Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Bratislava 

 

Hrubý výnos z verejnej zbierky k 30.11.2016 bol vo výške 1454,40 Eur 

Peňažné príspevky boli vkladané priebežne na bankový účet verejnej zbierky.  

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky: 28,- Eur – poplatky za účasť na predajných trhoch.  

Čistý výnos z verejnej zbierky: 1426,40 Eur  

 

Prehľad nákladov zbierky: 

 

Náklady spojené s vykonávaním verejnej zbierky predstavovali: 28,- Eur  

- poplatky za účasť na predajných trhoch (Radničkine Trhy a 25th International  Womens Club 

Christmas Bazaar).  

 

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky: 

 

Čistý výnos verejnej zbierky predstavoval 1426,40 EUR a bol prevedený na bežný účet organizácie (IBAN 

SK 91 1100 00000 0026 2334 0780 dňa 28.12.2016). Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti 

neziskovej organizácie PRIMA n.o. dňa 28.12.2016.  

 

Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti n.o. PRIMA  v súlade so stanovenými cieľmi verejnej 

zbierky – podrobný prehľad použitia prostriedkov uvádzame v prílohe. 

http://www.dssprima.sk/
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Nezisková organizácia PRIMA n.o. - Domov sociálnych služieb pre dospelých, zverejnila túto záverečnú 

správu na webovom sídle: www.dssprima.sk.  

 

V Bratislave dňa 24.2.2017 

 

 

 

         

       Mgr. Viera Pribilová 

           štatutárny zástupca 
 

Prílohy:  

- Bankový výpis z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky, ktorý preukazuje čistý výnos zbierky 

- Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky: pokladničné doklady, faktúry a príslušné bankové výpisy z 

bežného účtu organizácie 

- Tabuľka čerpania čistého výnosu zbierky 

 

 
 


