Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
p. Martin Dzúrik
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
Bratislava, 20. jún 2022

VEC: Predloženie záverečnej správy verejnej zbierky
Dovoľujeme si Vám predložiť predbežnú správu verejnej zbierky, ktorá bola zapísaná pod
názvom „Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2020/2021“ do registra zbierok pod
registrovým číslom zbierky 000-2020-027629. Zbierka sa vykonávala v termíne od 01. novembra
2020 do 30. júna 2021.
S pozdravom,
........................................................
Katarína Polgárová
správkyňa
Nadácia Televízie Markíza
(vo funkcii od 1.6.2022)

Záverečná správa verejnej zbierky
s názvom „Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2020/2021“
(na základe §12 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení)

20. júna 2022, Bratislava

I.

Právnická osoba oprávnená na vykonávanie verejnej zbierky
Nadácia Televízie Markíza, Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 37925270.
Webové sídlo: www.nadaciamarkiza.sk
Zastúpená: Ivanou Michalíkovou, správkyňou nadácie, bytom Západný rad 3751/5, 811
04 Bratislava (v čase vykonávania zbierky až do 31.05.2022).
Katarína Polgárová, správkyňa nadácie, bytom Záhradnícka 2218/4, 811 08 Bratislava
(vo funkcii od 1.06.2022).

II.

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra
SVS-OVS2-2020-27629

III.

Prehľad nákladov verejnej zbierky
Náklady na konanie verejnej zbierky dosiahli sumu: 0,00 €

IV.

Prehľad požitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Hrubý výnos verejnej zbierky predstavuje sumu 19 595,70 eur
Čistý výnos verejnej zbierky tvorí 19 595,70 eur

Použitie čistého výnosu verejnej zbierky:
Čistý výnos zbierky bol použitý v súlade s cieľom verejnej zbierky – ako finančná pomoc
a podpora organizácií, s ktorými Nadácia Televízie Markíza dlhodobo spolupracuje
a podporuje ich činnosť zameranú na deti, v súlade s programovým zameraním nadácie.

Názov organizácie/osoby
Pomáhame deťom NÚDCH, n. o.
Linka detskej istoty
Poímahe deťom NÚDCH, n.o.

Spolu prerozdelené:

Výška daru v EUR
10 000,00 €
9 496,66 €
101,04 €

Úhrada
05.05.2021
05.05.2021
29.04.2022

19 597,70 €

.......................................................
Katarína Polgárová
správkyňa
Nadácia Televízie Markíza

Prílohy: Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky:
1.

Fotokópie výpisov z účtu SK57 1111 0000 0003 3322 2023 za obdobie november 2020 – apríl 2022
dokladujúce hrubý výnos zbierky s vyznačenými položkami o prevode peňazí na účty obdarovaných
organizácií.

2.

Kópie darovacích zmlúv.

