MYJAVSKÁ HASIČSKÁ HISTÓRIA
OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE,
SO SÍDLOM

IČO: 51198801

VIESTOVA 426/1, 907 01 MYJAVA

Adresát : Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy
oddelenie správne a priestupkov
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Vec. Predbežná správa
verejnej zbierky.

V Myjave, 15.VI.2020

Celoslovenská verejná zbierka na obnovu historického
hasičského vozidla Tatra z roku 1934 , pod registračným
číslom verejnej zbierky 000-2019-009620, zapísaná do registra
verejných zbierok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy ,
ako príslušný správny orgán podľa § 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 bolo Občianske združenie , Myjavská
hasičská história,
Viestova 426/1, 907 01 Myjava
IČO: 51198801 , registračné číslo: 302 – 2018 - 001285 .
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Miesto konania verejnej zbierky:
Zbierka realizovaná :
1.) Celoslovenská pôsobnosť. Zasielanie príspevku na
osobitný účet od 01.04.2019 do 31. III.2020.

Účel, na ktorý sa zbierka konala:
Zbierka sa konala za účelom združenia finančných prostriedkov
určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti
zachovania technického a historického dedičstva.
Spôsob konania zbierky:
Fyzická - vizuálna, komentovaná, medializovaná
historického hasičského vozidla.

prezentácia

Osoby zodpovedné za konanie verejnej zbierky
Ivanič Milan, npor.v.v.
Siváček Peter
Zelenay Radovan, Ing.

Číslo účtu verejnej zbierky:
-

č.ú. 14 3903 7031/1111,
IBAN SK54 1111 0000 0014 3903 7031
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:

994,84

€

Výdavky spojené s vykonaním verejnej zbierky, penále: 32,46 €
Bankové poplatky za vedenie účtu boli uhradené z iných zdrojov
mimo finančných prostriedkov tvoriacich hrubý výnos zbierky.
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Čistý výnos verejnej zbierky:

962,38

€

Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky:
Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné zdroje na
rekonštrukciu historického hasičského vozidla Tatra 26 30
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.

z

Realizácia použitia čistého výnosu verejnej zbierky:
Naakumulované finančné zdroje budú priebežne využívané na
dodávateľské činnosti spojené s renováciou vozidla Tatra
26 30. Vozidlo je po dobu rekonštrukcie majetkom Občianskeho
združenia.
Nadobudnutie majetku:
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Myjava, organizácia Jána Mihálika, Viestova 1, 907 01 Myjava,
číselný identifikátor 001774 1507:
Uznesenie

č.1/2020

z

22.II.2020

A.) Schvaľuje
bod 7 . ) Výročná členskej schôdze Dobrovoľného
hasičského zboru Myjava organizácia Jána Mihálika
zo dňa 22. februára 2020
schvaľuje prevod svojho hnuteľného majetku historického
hasičského vozidla TATRA 26 30 bezodplatne do majetku
občianskeho združenia
Myjavská hasičská história
so sídlom
Viestova 426/1, 907 01 Myjava
IČO: 51198801
za účelom zachovania vozidla a umožnenie jeho
rekonštrukcie, ktorá bude na jeho záchranu financovaná
z verejnej zbierky schválenej MV SR zabezpečenou občianskym
združením Myjavská hasičská história. Prevod sa uskutoční
k dátumu 24.februára 2020.
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Uznesenie OZ MHH z 23.II. 2020:
6.) Uznesenia: č.1 /2020
1./ Schvaľuje
a. )
Mimoriadna schôdza schvaľuje prevod hnuteľného
majetku Dobrovoľného hasičského zboru Myjava organizácia Jána
Mihálika, Viestova 1 , Myjava, historické hasičské vozidla
TATRA 2630 bezodplatne do majetku občianskeho združenia
Myjavská hasičská história
so sídlom
Viestova 426/1, 907 01 Myjava
IČO: 51198801
za účelom zachovania vozidla a umožnenie jeho rekonštrukcie,
ktorá bude na jeho záchranu financovaná z verejnej zbierky
schválenej MV SR zabezpečenou občianskym združením Myjavská
hasičská história. Prevod sa uskutoční k dátumu 22. februára
2020.
Zbierka skončená k 31.III. 2020.
Zostatok finančných prostriedkov, 994,84 € , bude z účtu
regionálnej verejnej zbierky - č.ú. 1439037015, IBAN
SK5411110000001439037015, prevedený na osobitný účet.: IBAN:
SK54 1111 0000 0014 3903 7031, Celoslovenská verejná zbierka
povolená MV SR, právoplatnosť od 15.III.2019, registračné
číslo 000-2019-009620.
Dôvod prevodu: Účel použitia v oboch zbierkach identický.

Dovetok :
Odhadovaná čiastka na renováciu vozidla z roku 2013,
cca
20.000,00 €. Verejná zbierka umožnila Občianskemu združeniu
Myjavská Hasičská história, rozbehnúť po predchádzajúcej
selekcii dodávateľov a subdodávateľov, opravu – renováciu,
rozvrhnutú na etapy.
Subjekt, ktorý deklaroval renováciu
vozidla, ako generálny dodávateľ , ako sme neskoršie zistili,
tesne pred podpisom Zmluvy o dielo, nespĺňal legitímne
právne náležitosti pre uvedenú činnosť.
Opäť nastalo
obdobie intenzívneho vyhľadania vhodného partnera.
Terajší stav rozpracovania: Pandémia, rôzne obmedzenia,
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zabrzdili pokračovať v prácach, hoci niektoré komponenty
vozidla sú pripravené k montáži.

Peter Siváček, predseda OZ MHH

Príloha: Výpis z účtu
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