OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU BYTČIANSKEJ SYNAGÓGY
Michal Filek, Gaštanová 1017/37, 014 01 Bytča, tel. 0903 884 651
________________________________________________________________________________

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

v Bytči 31.01.2020
Vec: Záverečná správa verejnej zbierky – 2. časť
Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2016/011507 bola zbierka s názvom
Rekonštrukcia bytčianskej synagógy, zapísaná dňa 14. 3. 2016 do registra zbierok a jej
vykonávanie bolo predĺžené rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2017/012177.
Registračné číslo zbierky: 000-2016-011507
Zbierku vykonávalo: OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU BYTČIANSKEJ
SYNAGÓGY
Sídlo: Gaštanová 1017/37, 014 01 Bytča
IČO: 50055496
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Michal Filek
webstránka: www.synagogabytca.sk
Číslo osobitného účtu zbierky: SK2109000000005109848075
Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky: Michal Filek, Gaštanová 1017/37, 01401 Bytča
Zbierka prebiehala od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018. Podľa predbežnej správy zo dňa 6. 4. 2018
bol hrubý výnos zbierky 27 388,63€ získaný zaslaním dobrovoľných peňažných príspevkov na
osobitný účet SK2109000000005109848075.
Podľa Záverečnej správy verejnej zbierky zaslanej dňa 22.03.2019 Ministerstvu vnútra boli
k 28.02.2019 nevyčerpané finančné prostriedky tvoriace čistý výnos zbierky vo výške
9 026,29€.
Dňa 21.03.2019 OZ na záchranu bytčianskej synagógy zrušilo vedenie účtu verejnej zbierky
- Príloha č. 1 a sumu vo výške 9 022,74€ (čistý výnos zbierky) previedlo na účet OZ na záchranu
bytčianskej synagógy. Zrušením účtu vznikli náklady zbierky (bankové poplatky) vo výške 6,52€ Príloha č. 2.
Suma 9 022,74€ bola použitá v súlade s účelom, na ktorý bola verejná zbierka povolená.
Príloha č. 3 predstavuje tabuľky, v ktorých sú uvedené náklady zbierky a použitie sumy čistého
výnosu zbierky.

Prílohu č. 4 tvoria účtovné doklady – kópie faktúr označené číslom 1 – 3. Prílohu č. 5 tvoria
bankové výpisy z účtu OZ na záchranu bytčianskej synagógy SK63 0900 0000 0051 0967 8539.
Bankový výpis č. 3/2019 dokladuje pripísanie sumy zo zrušeného účtu verejnej zbierky, bankové
výpisy č. 5/2019 a č. 12/2019 dokladujú použitie sumy čistého výnosu.
S úctou

Michal Filek
predseda OZ

Prílohy:
1. Kópia dokladu o zrušení účtu verejnej zbierky SK21 0900 0000 0051 0984
2. Kópia dokladu - bankové poplatky - náklady zbierky
3. Tabuľka nákladov a použitia čistého výnosu zbierky
4. Účtovné doklady – kópie faktúr označených číslom 1 – 3 podľa tabuľky použitia čistého výnosu
5. Bankové výpisy z účtu Občianskeho združenia na záchranu bytčianskej synagógy č. 3/2019,
č. 5/2019 a č. 12/2019

