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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie  

 

Správu o dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Takáčovcov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie  

 

Správu o 2. dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Takáčovcov 

 

 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 

V dňoch od 10.05.2022 do 31.08.2022 prebiehali 2 dobrovoľné zbierky (od 10.05.2022 – 

30.06.2022 a od 01.07.2022 – 31.08.2022). Tieto dobrovoľné zbierky boli vyhlásené za 

účelom pomoci rodine Takáčovcov pri odstránení následkov požiarom zničeného 

rodinného domu dňa 04.05.2022. Uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 

53/2022 a 92/2022 boli vyhlásené jednotlivé zbierky a stanovené ich podmienky.  

 

V zmysle schválených  Pravidiel pre dobrovoľnú zbierku v obci Poproč článok 5, starosta 

obce predkladá obecnému zastupiteľstvu  správu o dobrovoľnej zbierke, ktorá obsahuje:  

a) prehľad  peňažných príspevkov zhromaždených  v rámci dobrovoľnej zbierky,  

b) prehľad oprávnených nákladov obce v rámci dobrovoľnej zbierky vynaložených na 

zabezpečenie a správu transparentného účtu,  

c) čistý výnos dobrovoľnej zbierky, ktorý tvorí sumu peňažných príspevkov po odpočítaní 

oprávnených nákladov obce.  
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SPRÁVA o dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Takáčovcov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznesením č. 53/2022 zo dňa 09.05.2022 vyhlásilo  

dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Takáčovcov a ustanovilo jej podmienky. 

Účelom dobrovoľnej zbierky bola pomoc rodine Takáčovcov, bytom Poproč, Mieru 44  pri 

odstránení následkov požiarom zničeného rodinného domu dňa 04.05.2022. 

Doba konania dobrovoľnej zbierky bola vyhlásená od 10.05.2022 do 30.06.2022. 

Prispievať na dobrovoľnú zbierku bolo možné bezhotovostne na transparentný účet, resp. 

v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Poproči. 

Náklady na zabezpečenie a správu transparentného účtu znáša Obec.  

 

Starostka obce Poproč dňa 10.05.2022 zriadila Transparentný účet vo VÚB, a.s. - číslo 

transparentného účtu  SK60 0200 0000 0045 9963 5659.   

Prostredníctvom obecného rozhlasu a zverejnením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce bolo 

oznámené: 

- vyhlásenie dobrovoľnej zbierky,  

- prijímateľ výnosu dobrovoľnej zbierky, 

- účel vyhlásenia dobrovoľnej zbierky, 

- číslo transparentného účtu a informácia o možnosti odovzdať finančné prostriedky aj do pokladne 

obce, 

- termín ukončenia dobrovoľnej zbierky.  

V čase trvania dobrovoľnej zbierky, t.j. od 10.05.2022 do 30.06.2022 boli  od dobrovoľníkov 

- na transparentný účet poukázané finančné prostriedky vo výške 13 140,55 EUR  

- vložených v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Poproči 2 360,00 EUR. 

Spolu bolo prijatých na danú zbierku 15.500,55 EUR.  

Bankové poplatky spojené so zabezpečením a správou transparentného účtu  v danom období 

neboli účtované. 

 

Čistý výnos dobrovoľnej zbierky bol vo výške 15 500,55 EUR. 

Dňa 11.07.2022 boli finančné prostriedky poukázané na účet rodiny Takáčovcov. 

 

Dňa 12.07.2022 

Spracovala: Ladislava Šestáková, Ing. Svetlana Gajdová 
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SPRÁVA o 2. dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Takáčovcov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznesením č. 92/2022 zo dňa 27.06.2022 vyhlásilo  

2. dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Takáčovcov a ustanovilo jej podmienky. 

Účelom dobrovoľnej zbierky bola pomoc rodine Takáčovcov, bytom Poproč, Mieru 44  pri 

odstránení následkov požiarom zničeného rodinného domu dňa 04.05.2022. 

Doba konania dobrovoľnej zbierky bola vyhlásená od 01.07.2022 do 31.08.2022. 

Prispievať na dobrovoľnú zbierku bolo možné bezhotovostne na transparentný účet SK60 0200 

0000 0045 9963 5659, resp. v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Poproči. 

Náklady na zabezpečenie a správu transparentného účtu znáša Obec.  

 

Transparentný účet číslo  SK60 0200 0000 0045 9963 5659 bol zriadený starostkou obce dňa 

10.05.2022.   

Prostredníctvom obecného rozhlasu a zverejnením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce bolo 

oznámené: 

- vyhlásenie dobrovoľnej zbierky,  

- prijímateľ výnosu dobrovoľnej zbierky, 

- účel vyhlásenia dobrovoľnej zbierky, 

- číslo transparentného účtu a informácia o možnosti odovzdať finančné prostriedky aj do pokladne 

obce, 

- termín ukončenia dobrovoľnej zbierky.  

V čase trvania dobrovoľnej zbierky, t.j. od 01.07.2022 do 31.08.2022 boli  od dobrovoľníkov 

- na transparentný účet poukázané finančné prostriedky vo výške 2 170,00 EUR  

Spolu bolo prijatých na danú zbierku 2 170,00 EUR.  

Poplatky banky boli nulové. 

  

Čistý výnos dobrovoľnej zbierky bol vo výške 2 170,00 EUR. 

Dňa 02.09.2022 boli finančné prostriedky poukázané na účet rodiny Takáčovcov. 

 

Dňa 05.09.2022 

Spracovala: Ladislava Šestáková, Ing. Svetlana Gajdová 

 


