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Predbežná správa k verejnej zbierke Sochárske sympózium Marianka 2019 

organizovanej na základe registrácie Rozhodnutím Okresného úradu 

v Malackách vydaného  pod číslom 102-2019-012728 OU-MA-OVVS-2019/012 

728 

 
Organizácia:  OZ Mariánski seniori 
Adresa:  Školská 363/32 
   900 33 Marianka 
IČO:    51786362 
Zastúpený:  Ing. Gabriela Fukerová, predsedníčka OZ Mariánski seniori 
č. účtu:  SK8883300000002401670688 
                                FIO Banka   FIOZSKBAXXX 
 

I. Priebeh verejnej zbierky: 
 
OZ Mariánski seniori uskutočnilo od 19.8.2019 do 15.9.2019 verejnú zbierku na 
Sochárske sympózium, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. – 15.9.2019 na Nám. 4. 
apríla v Marianke.  
Zbierka bola realizovaná formou: 

 dobrovoľných príspevkov do označenej pokladničky na Obecnom úrade 
v čakacom priestore chodbových priestorov počas úradných hodín 
zakaždým od 10,00 hod. do 12,00 hod. v termíne od 21.8.2019 do 
4.9.2019. Bolo to so súhlasom vedenia obce. V ostatných časoch bola 
označená pokladnička k dispozícii počas úradných hodín na pracovisku 
OcÚ Marianka. 

 dobrovoľných príspevkov fyzických aj právnických osôb na účet zbierky 
č.SK8883300000002401670688 vo FIO banke 

 
   



Z hotovostného výnosu zbierky v označenej pokladničke boli vo výške 220,70 EUR 
uhradené rôzne komponenty na zabezpečenie drevených kmeňov proti praskaniu 
a na ukotvenie sôch, taktiež farby a laky. Zodpovednosť za výber týchto prostriedkov 
mali osoby zodpovedné za konanie zbierky v pridelených časoch – dôverníci verejnej 
zbierky.  
Bezhotovostne boli uhradené honoráre dvoch sochárov vo výške spolu 650 EUR 
a výroba 5 ks mosadzných tabuliek popisujúcich jednotlivé diela a označujúce 
sponzorov zbierky vo výške 195,30 EUR..  
 
Celkový výnos verejnej zbierky na Sochárske sympózium 2019 v 

Marianke: 
 

Položka Suma 

Výnos verejnej zbierky z vkladov do pokladničky: 406,00 € 

Výnos verejnej zbierky z bezhotovostných 
prevodov: 

660,00 € 

Výnos verejnej zbierky z bankových úrokov: 0,00 € 

Hrubý výnos SPOLU: 1066,00 € 

 
 

II. Bankové výpisy v prílohe predbežnej správy 
 

 
 
V Marianke, dňa 13.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Fukerová 
predsedníčka OZ Mariánski seniori 

 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA:  kópie bankových výpisov potvrdzujúcich výnos VZ 


