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Okresný úrad Trenčín 
odbor všeobecnej vnútornej správy 
p. Iveta Hudecová  
registrácia verejných zbierok 

Hviezdoslavova 3  
911 01  Trenčín 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Trenčín 

 2020/1096                            Ľubomír Šarkőzy  
 

23. 11. 2020 

Vec 
Záverečná správa zbierky 

 
Hospic Milosrdných sestier so sídlom Súvoz č. 739, 911 01 Trenčín, IČO: 50 33 33 56 (ďalej len hospic) Vám v nadväznosti 
na Rozhodnutie č. OU-TN-OVVS1-2019/034656 Okresného úradu v Trenčíne zo dňa 29. 10. 2019 o zápise zbierky pod 
názvom „Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne“ do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 305-
2019-034656, predkladá Záverečnú správu zbierky. 

 
15. decembra 2019 sme zorganizovali benefičný deň spojený s registrovanou verejnou zbierkou s názvom LÁSKA robí 
z domu DOMOV, viac tu https://www.hospictn.sk/n/ix-beneficny-koncert-2019-laska-robi-z-domu-domov. 
 
Okrem koncertu skupiny ESPÉ v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne, sme v ten deň mali od Mesta 
Trenčín prenajatý aj charitatívny stánok, kde prebiehala prezentácia hospicu a možnosť získať hand- made výrobky za 
dobrovoľný príspevok. 100% výťažku putovalo na podporu hospicu. Celá akcia bola veľmi vydarená, mala veľmi 
pozitívny ohlas a do vykonávania zbierky boli počas tohto dňa zapojení niektorí zamestnanci, dobrovoľníci a Milosrdné 
sestry Satmárky. 

 
Ďakujeme aj Vám, že nám pomáhate pomáhať. 

 
S úctou 

 
Mgr. Henrieta Žilková – sestra M. Noemi 

riaditeľka 
 

Prílohy 
1. Záverečná správa verejnej zbierky 
2. Prílohy záverečnej správy  
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Záverečná správa verejnej zbierky 

 
 
v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov predkladáme záverečnú 
správu verejnej zbierky, zapísanej do registra zbierok pod č. 305-2019-034656 s nasledujúcimi údajmi: 
 
Názov verejnej zbierky:    Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne 
Zodpovedná osoba za vykonávanie zbierky:  

Ľubomír Šarkőzy, trvale bytom Jána Hajdóczyho 922/96, 917 01  Trnava 
Územie vykonávania verejnej zbierky:  Mesto Trenčín 
Účel verejnej zbierky:     ochrana ľudských práv a ochrana zdravia 
Spôsoby vykonávania verejnej zbierky: zbieraním do prenosných pokladničiek, predajom predmetov 
Dátum začatia verejnej zbierky:   15. decembra 2019 (pre oba spôsoby) 
Dátum skončenia verejnej zbierky:  15. decembra 2019 (pre oba spôsoby) 
Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s., IBAN: SK19 1100 0000 0029 4205 7595 
Ceny predmetov v charitatívnom stánku:  dobrovoľný príspevok 
Územie použitia výnosu z verejnej zbierky:  Trenčín, Hospic Milosrdných sestier 

 
 

Vyúčtovanie zbierky 
 

 
 
 
 
 

Spolu

Hrubý výnos zo zbierky      9 938,75 € 
z toho:

8 221,70 €
1 717,05 €

Náklady spojené zo zbierkou: 18,44 €
18,44 €

Čistý výnos zo zbierky:  9 920,31 € 

zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek počas benefičného koncertu

predajom predmetov v charitatívnom stánku

-          poplatok za spracovanie mincí pri realizovaní vkladu na účet
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1. Prehľad nákladov zbierky 

Drvivú väčšinu nákladov verejnej zbierky sa nám podarilo vďaka šľachetným darcom a našim podporovateľom pokryť 
z ich darov – išlo najmä o náklady súvisiace s realizáciou benefičného koncertu. Náklady  zbierky „Podpora Hospicu 
Milosrdných sestier v Trenčíne“  boli preto len vo výške 18,44 eur, čo predstavuje len 0,19 %  z hrubého výnosu zbierky. 
Predmetný náklad predstavuje poplatok banke za spracovanie mincí pri realizovaní hotovostného vkladu na účet. 
Doklad o hotovostnom vklade celého výnosu verejnej zbierky je v prílohe č. 1. 

 
2. Prehľad použitia čistého výnosu zbierky  

Čistý výnos zbierky vo výške 9 920, 31 eur bol použitý na  
 

spolufinancovanie - príspevok na mzdy 5 943,00 € 

strava pre pacientov 2 476,62 € 

opravy a údržba  hospicu 676,25 € 

čistiace prostriedky a pracovné odevy 572,50 € 

zdravotnícky materiál 251,94 € 

SPOLU 9 920,31 € 
 

3. Doklady preukazujúce náklady zbierky 

Doklad o náklade zbierky je súčasťou prílohy č. 2.  

 
4. Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky 

Náklady zbierky sú podložené účtovnými dokladmi. Súčasťou tejto správy sú v prílohe č. 3 kópie faktúr a doklady o 
ich úhrade. 

 
V Trenčíne, 23.11.2020 

 
 

.............................................. 
Ľubomír Šarkőzy  
zástupca riaditeľky a koordinátor fundraisingu 
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