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         Ministerstvo vnútra SR 
       Sekcia verejnej správy 
       Odbor všeobecnej vnútornej správy 
       Oddelenie registrácií 
       Drieňová 22 
       826 86 Bratislava 29 

 

Záverečná správa verejnej zbierky „Fond podpory“ 

V zmysle § 13 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov predkladá právnická osoba vykonávajúca verejnú zbierku záverečnú správu verejnej 
zbierky. 

1/ Právnická osoba oprávnená na vykonávanie verejnej zbierky: 
Názov a sídlo: Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa, 
IČO: 42421080 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Jozef Jendrichovský, predseda 
Webové sídlo právnickej osoby: www.aktivnyzivot.sk 
 
2/ Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky - meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu 
Mgr. Jozef Jendrichovský, Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa 

3/ Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra: 000-2021-012673 
 
4/ Názov  zbierky: 
Fond podpory 
 
5/ Priebeh zbierky: 
Verejná zbierka sa realizovala zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet 
zbierky priamo, poštovými poukazmi, platobnými kartami alebo prevodmi z účtu prispievateľa. 
Ostatné schválené formy zbierky neboli využité. 

Informácie o vyhlásení verejnej zbierky a možnostiach podpory boli priebežne zverejňované     
na internetovej stránke združenia, webových prezentáciách a sociálnych sieťach.   
 
6/ Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu: 
Transparentný bankový účet vo FIO banke: SK4883300000002401790524 
 



Aktívny život, o.z., Nová 
Telefón: 0911 794 174, email: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk

 

Záverečná správa verejnej zbierky: 

7/ Prehľad výnosov a nákladov zbierky
Hrubý výnos verejnej zbierky z dobrovo
predstavoval sumu: 2150,00 

Náklady na konanie verejnej zbierky boli nulové. 
Čistý výnos zbierky predstavoval sumu: 

8/ Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky na jej ú

 

V Novej Ľubovni dňa 18.07.202

 

                                                                              
                                                     
 

Dátum 
prevodu

Účel

4.10.2021 Podpora vzdelávania – príspevok na školné 

9.11.2021 Podpora vzdelávania – príspevok na školné 

9.11.2021 Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

2.1.2022 Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

14.2.2022 Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

8.4.2022 Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

Spolu na účel - podpora vzdelávania

Spolu na účel - humanitárna pomoc

Celkové použitie čistého výnosu v súlade so schváleným ú

Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová 
Telefón: 0911 794 174, email: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk

ná správa verejnej zbierky: Fond podpory    

nákladov zbierky: 
Hrubý výnos verejnej zbierky z dobrovoľných príspevkov zaslaných na osobitný ú

 EUR 

Náklady na konanie verejnej zbierky boli nulové.  
istý výnos zbierky predstavoval sumu: 2150,00 EUR 

čistého výnosu verejnej zbierky na jej účel: 

.2022 

                                                                                        Mgr. Jozef Jendrichovský    
                                                              predseda združenia            

Podpora vzdelávania – príspevok na školné 

Podpora vzdelávania – príspevok na školné 

Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

Humanitárna pomoc – príspevok vzájomnej pomoci 

el - podpora vzdelávania

el - humanitárna pomoc

istého výnosu v súlade so schváleným účelom

a 1, 065 11 Nová Ľubovňa 
Telefón: 0911 794 174, email: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk 
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na osobitný účet 

 

Mgr. Jozef Jendrichovský                                    
predseda združenia             

Suma

100,00 €

50,00 €

150,00 €

1 210,00 €

395,00 €

300,00 €

95,00 €

2 000,00 €

2 150,00 €


