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Ministerstvo vnritra SR
Sekcia verejnej správy
oddelenie registrácii
Drie ová22,
826 86 Bratislava

Vec: Doplnenie záverečnej správy Zbierky

V zmysle Vášho prípisu č. SVS-oVS2-2022l0t1325_008 zo día 5.l.2022 Vám zasielame
doplnenie záverečnej správy o použití zvyškovej čiastky Zbierky s názvom ,,Zbierka na
opravu Lodného mlyna v Kolarove" zapísanej do registra verejn;fch zbierok pod registrovym
číslom 000-2020-016018 nazá <lade rozhodnutia ministerstva číslo SVS_ovs2-2O20/016018_
002 zo d a 05. 06. 2020, vo q ške 326,12 EUR za obdobie od 01.0t.2022 do 30.06.2022.

1/ Prehl'ad vykonávania zbierky'

Verejná zbierka Sa vykonávala v období od 15. jrina 2020 do 31.l 2.2020. Informáciu
o zriadení zbierky Sme zverejnili na webovej striínke oběianskeho združenia
www.vodnymlyn.sk ako aj na našom facebooku.

2l Prehl'ad a použitie čistého q nosu zbierlcy podl'a sp sobov vykonávania zbierky,

Všetky prljmy z uskutočnenej verejnej zbierky pochádzajri od prispievateťov, ktorí zaslali
finančné príspevky na transparentny riěet.

Či'ty vynos zbierky dosiahol čiastku: 8.602,67 EUR

Tieto boli použité nasledovne: 1.800 EUR _ demontaž kolesa (Rol & Mont s.r.o.)
1 .200,10 EUR - nákup materiálu z ocele (Juhometal)
4.800 EUR - qiroba drevenych dielcov (Fagus)

410 EUR - zámočnícke práce na hriadeli mlynského kolesa
(WMN s.r.o.)

V období od 01.0I.2022 _30.06.2022

125,25 EUR ťanovy olej 5

50,23 EUR ťanovy olej 5

96,18 EUR ťanovy olej 5

x 5 ks (LGG s.r.o. Kolarovo)
x 2 ks (LGG s.r.o. Kolarovo)
x 2 ks (LGG S.r.o. Kolárovo)

54,98EUR náterové hmoty, štetce, riedidlo (Stavmat Komárno)

4/ Doklady preukazujríce náklady zbierky -
Naklady na zbierku: 66,45 EUR _ bankové poplatky na vedenie transparentného ričtu

v banke.



Prílohou k tejto závereěnej správe sri vypisy z transparentného ričtu, za obdobie 06 _ 12 2020'
zktorych j. moŽré identifikovať naklady vynaložené na vedenie transparentného ričtu
v banke poěas obdobia vykonávania verejnej zbierky ako aj ričtovné doklady z nákupu
náterovych hmÓt, štetcov a riedidl a za obďobie od 0 |.0I.2022 _ 30.06.2022.

5/ Doklady preukazujrice použitie čistého vynosu zbierky

Prílohou k tejto závercčnej správe sri doklady potvrdzuj ce pouŽitie finančn;fch prostriedkov
na práce a nákup materiálu potrebného k oprave poškoden1fch častí lodného mlyna.

Rekapitulácia:

Čisty vynos:
Nríklady:
Zostatok:

8.602,67 EUR
8.602,67 EUR
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podpi s''štatutárneho orgánu
Kontakt:
lubomirau gustin@ gmail. com
091 I 900 557

Prílohy:
Vypisy z transparentného ričtu Spolku Vodny mlyn 05 _ t2 2020
D oklady potvrdzuj rice použitie pro striedkov :

- Faktrira Fagus spol. s r.o.
- Faktura Juhometal
- Faktura Rol & Mont s.r.o.
- Faktura WMN s.r.o.
- Úetovny doklad LGG S.r.o. Kolarovo zo ďn6.4.2O22
- Úeto''''1i aotlad LGG S.r.o. Kolarov o Zo día t4.4.2022
_ Úetovny doklad LGG S.r.o. Kolarov o zod a 1 g.5.2022
- Úetou''y ootlad Stavmat Komárno zo día24.5.2022


