Záverečná správa z verejnej zbierky
Názov : Nadácia Pro Cassovia
Sídlo : Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO : 319 507 10
Štatutárny orgán : Ing. Miloslav Klíma – správca nadácie
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky : SK72 1100 0000 0029 4506 3544
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky : Ing. Iveta Pavúčková
Podľa zákona č.162/2014 Z. z. o verejných zbierkach predkladáme Predbežnú správu
z verejnej zbierky „Primátorský punč 2018“ evidovanej na Okresnom úrade v Košiciach.
Registrované číslo zbierky : 801-2018-048485
Názov zbierky : „Primátorský punč 2018“
Dátum začatia zbierky : 5.12. 2018
Dátum ukončenia zbierky : 23.12.2018
Miesto vykonávania zbierky : Hlavná ulica, Košice
Spôsob vykonávania zbierky : Príspevky do uzavretých stacionárnych pokladničiek.
Účel zbierky : Ochrana zdravia, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojová spolupráca
a humanitárna pomoc, podpora práce s deťmi.
Cieľ zbierky : Finančné prostriedky budú poskytnuté rovným dielom organizáciam :
- Charitný dom sv. Alžbety na Bosákovej ulici
- Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, Ťahanovské riadky 23,
Košice
- Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Paulínyho 63, Košice
- Psy ulice, o.z., Kukučínova 13, Košice
Priebeh vykonávania zbierky : Zbierka pebiehala denne od 5.-23.12. 2018 od 16.00 hod. do
20.00 hod. formou predaja Primátorského punču v rovnomennom stánku umiestnenom na
vianočných trhoch v Košiciach za minimálny príspevok – jedna dávka za 1 euro, pri detskom
punči 0,50 eur. Punč podávali starostovia mestských častí, predstavitelia mesta Košice,
zástupcovia kultúrnych inštitúcií a organizácie, pre ktoré je určený výťažok.
Územie použitia z výnosu verejnej zbierky : Slovenská republika
Hrubý výnos z verejnej zbierky :
Celkový hrubý výnos zbierky bol vo výške 18 921,48 EUR
Pokladničky boli otvárané priebežne. O ich otvorení bola vyhotovená zápisnica. Peňažné
prostriedky boli vkladané na bankový účet verejnej zbierky priebežne.

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky : 148,79 EUR.
Bankový poplatok za spracovanie mincí nad 100 ks.
Čistý výnos zbierky : 18 772,69 EUR
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky : Čistý výnos zbierky bol rozdelený nasledovne :

- 4 693,18 EUR pre Charitný dom sv. Alžbety na Bosákovej ulici (potreby pre klientov –
deky, pomôcky do kuchyne),
- 4 693,17 EUR pre Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach,
Ťahanovské riadky 23, Košice (rozvoj aktivít sociálnej rehabilitácie a pracovnej terapie
vykonávanej s mladými dospelými osobami s ŤZP v domove sociálnych služieb),
- 4 693,17 EUR pre Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Paulínyho 63, Košice (finančné
prostriedky budú použité v prospech onkologických pacientov prostredníctvom programov a
aktivít v Centre pomoci),
- 4 693,17 EUR pre Psy ulice, o.z., Kukučínova 13, Košice (veterinárne služby pre
odchytených psov, krmivo a ich príprava na adopciu).

Ďakujeme.

