Predbežná správa verejnej zbierky.

Verejná zbierka s názvom Tatra z roku 1934 rekonštrukcia bola zapísaná do registra
verejných zbierok OU – NM – OVVS - 2018 / 001285 – 002 rozhodnutím Okresného
úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 16. januára 2018.
V súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov predkladáme záverečnú správu realizovanej
verejnej zbierky.
Usporiadateľ zbierky
Usporiadateľom zbierky bol Občianske združenie , Myjavská hasičská história,
Viestova 426/1, 907 01 Myjava
IČO: 51198801 , registračné číslo: 302 – 2018 - 001285 .

Miesto konania verejnej zbierky
Zbierka realizovaná : 1.) okresy Myjava, Nové Mesto / nad Váhom - príspevky na účet od
01.04.2018
2.) stacionárna pokladnička :
Nám. M. R. Štefánika, oddychová zóna 30.04.201 -01.05.2018
3.) prenosná pokladnička:
- 30.04.2018 -01.05.2018, Podujatie s príležitosti 1 mája,
Nám. M. R. Štefánika, Myjava
Medzinárodné motocyklové preteky, Kamenný kopec, Myjava

Účel, na ktorý sa zbierka konala
Zbierka sa konala za účelom združenia finančných prostriedkov určených na plnenie
všeobecne prospešného účelu v oblasti zachovania technického dedičstva.
Spôsob konania zbierky
Fyzická, vizuálna a komentovaná prezentácia historického hasičského vozidla.
Osoby zodpovedné za konanie verejnej zbierky
Milan Ivanič
Dušan Kubovčiak
Peter Siváček

Číslo účtu verejnej zbierky
- č.ú. 1439037015, IBAN SK5411110000001439037015
UniCredit Bank Czech Republick and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.

Prehľad výnosu verejnej zbierky
Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky: 2.152,06 €
Výdavky spojené s vykonaním verejnej zbierky: 0,00 €
Bankové poplatky za vedenie účtu boli uhradené z iných zdrojov mimo finančných
prostriedkov tvoriacich hrubý výnos zbierky.
Čistý výnos verejnej zbierky: 2.152,06 €
Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky
Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné zdroje na rekonštrukciu historického hasičského
vozidla Tatra 26 30 z roku 1934. Vozidlo uviesť, pokiaľ možno, čo najviac do pôvodného
stavu za použitia repasovaných historických náhradných dielov. Po rekonštrukcii - obnove,
požiadať o pridelenie evidenčných čísiel v kategórii veterán.
Realizácia použitia čistého výnosu verejnej zbierky
Celková suma z čistého výnosu verejnej zbierky, bude priebežne poukazovaná, podľa
individuálnych požiadaviek oprávneného vlastníka vozidla, Tatra 26 30, Dobrovoľný
hasičský zbor Myjava, organizácia Jána Mihálika, Viestova 1, 907 01 Myjava,
č. ú.: SK7611110000001439037007
V zbierke hodláme pokračovať i v roku 2019.

V Myjave, 07.II.2019

Peter Siváček, predseda OZ MHH

