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NÁVRH NA UZNESENIE 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom  
 
 
      schvaľuje 
 
 
a/ Správu o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v  rokoch 
2018 – 2019, na účel podpory kultúrneho dedičstva a sociálnej pomoci v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 
9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 
b/ Návrh na vyhlásenie verejných finančných zbierok v roku 2020 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 
 V zmysle  § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“), obec pri výkone samosprávy plní najmä úlohy na úseku 
sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu.  
 
 V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, pred schválením je rozpočet obce zverejnený 
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o 
záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej – verejnej finančnej zbierky. 
 
 V zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmy rozpočtu obce 
sú dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce.  

 
 Mesto Žiar nad Hronom je, s poukazom na vyššie citované ustanovenia právnych predpisov, 
oprávnené vyhlásiť dobrovoľnú verejnú finančnú zbierku.  
 
            V predloženom materiáli je predkladaná Mestskému zastupiteľstvu v bode č. 4 po a/ Správa o 

výsledku a použití finančných prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v r. 2018 – 2019 a    
po b/ Návrh na vyhlásenie verejných finančných zbierok v roku 2020. 
 
  Mesto Žiar nad Hronom pri príležitosti konania kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2018 a 2019, 
v súlade s vyššie citovanými právnymi predpismi, vyhlásilo dobrovoľné finančné zbierky na účel sociálnej 
pomoci, a to v auguste 2018 ZBIERKU BEERFEST 2018, v decembri 2018 ZBIERKU VARENIE 
VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2018 a ZBIERKU PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2018. V r. 2019 vo februári ZBIERKU 
FAŠIANG 2019 a v auguste 2019 ZBIERKU BEERFEST 2019, v decembri 2019 ZBIERKU VARENIE 
VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2019 a ZBIERKU PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2019.  
 
 
            Mesto Žiar nad Hronom pri príležitosti konania kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2020 v súlade 
s vyššie citovanými právnymi predpismi navrhuje vyhlásiť dobrovoľné finančné zbierky na účel podpory 
kultúrneho dedičstva vo februári 2020 ZBIERKU FAŠIANG 2020 a sociálnej pomoci, a to v auguste 2020 
ZBIERKU BEERFEST 2020 a v decembri 2020 ZBIERKU VARENIE VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2020 a 
ZBIERKU PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2020.  
 
            Dobrovoľné verejné finančné zbierky sa konali vložením finančných prostriedkov do prenosnej 
pokladnice mesta Žiar nad Hronom účastníkmi spoločenských akcií. Prenosná pokladnica mesta Žiar nad 
Hronom bola opatrená označením príslušnej zbierky. Realizácia verejných finančných zbierok bola 
organizačne zabezpečená prostredníctvom zamestnancov mesta, ďalej odborom starostlivosti o obyvateľa 
a odborom kancelárie primátora mesta. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením dobrovoľných 
finančných zbierok boli hradené z rozpočtu mesta. 
  
 Kontrolu použitia finančných prostriedkov z verejných finančných zbierok vykonal hlavný kontrolór. O 
výsledku a použití finančných prostriedkov, získaných verejnou finančnou zbierkou, je vyhotovená táto 
správa, ktorá bude zverejnená na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom 
zastupiteľstve v Žiari nad Hronom, konanom  06.02.2020. 
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 SPRÁVA O VEREJNÝCH FINANČNÝCH ZBIERKACH ORGANIZOVANÝCH MESTOM ŽIAR NAD 
HRONOM, ZA ROK 2018 A ZA ROK 2019 

 
 
V roku 2018 boli Mestom Žiar nad Hronom organizované nasledovné verejné finančné zbierky: 

 
 

1) ZBIERKA BEERFEST 2018 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora osamelého jednotlivca v seniorskom veku alebo zdravotne ťažko 

    postihnutého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom. 

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka Beerfest 

    2018“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:   V deň konania akcie – 25.08.2018, „Beerfest 2018“ v Žiari nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Vyzbieraná suma – 164,00€, slovom: jednostošesťdesiatštyri eur, využitie                                   

    podľa schváleného účelu dobrovoľnej zbierky.     

     

    Kontrolu použitia finančných prostriedkov z ver. finančnej zbierky vykonal 

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 

2)  ZBIERKA VARENIE VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2018 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora osamelej matky/otca, ktorá/-ý má v opatere zdravotne postihnuté 

    dieťa. 

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka varenie 

    Vianočnej kapustnice“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:    V deň konania akcie – 18.12.2018, akcia  „Vianočná kapustnica 2018“ v Žiari 

    nad Hronom. 

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Vyzbieraná suma – 246,72 €, slovom: dvestoštyridsaťšesť eur a  

    sedemdesiatdva centov, využitie podľa schváleného účelu dobrovoľnej  

    zbierky. 

     

    Kontrolu použitia finančných prostriedkov z ver. finančnej zbierky vykonal 

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 
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3) ZBIERKA PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2018 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora subjektu vykonávajúceho činnosť v sociálnej oblasti. 

Spôsob konania dobrovoľnej  

zbierky:    V hotovosti  do  prenosnej  pokladnice   mesta  s označením  „zbierka  

    Primátorský punč 2018“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:    V deň konania akcie – 19.12.2018, „Primátorský punč 2018“ v Žiari nad  

    Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Vyzbieraná suma – 330,20 €, slovom: tristotridsať eur a dvadsať centov,  

    využitie podľa schváleného účelu dobrovoľnej zbierky. 

 

    Kontrolu použitia finančných prostriedkov z ver. finančnej zbierky vykonal 

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 

 
 Mesto Žiar nad Hronom pri príležitosti konania kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2019 za 
účelom podpory zariadenia Svätokrížskeho domu a sociálnej pomoci organizovalo nasledujúce verejné 
finančné zbierky v termínoch: 
 
 

1) ZBIERKA FAŠIANG 2019 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora rozvoja kultúrneho dedičstva. 

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka                                          

     Fašiang 2019“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:   V deň konania akcie „Fašiang 2019“ v Žiari nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Vyzbieraná suma – 1015,53 €, slovom: jedentisíc pätnásť eur a päťdesiattri 

    centov, využitie podľa schváleného účelu dobrovoľnej zbierky. 

 

    Kontrolu použitia finančných prostriedkov z ver. finančnej zbierky vykoná 

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 
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2) BIERKA BEERFEST 2019 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora osamelého jednotlivca v seniorskom veku alebo zdravotne ťažko 

    postihnutého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom. 

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka Beerfest 

    2019“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:   V deň konania akcie – 24.08.2019 „Beerfest 2019“ v Žiari nad Hronom v 

    parku Š. Moysesa, Žiar nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Vyzbieraná suma – 171,00 €, slovom: jednostosedemdesiatjeden eur,  

    využitie podľa schváleného účelu dobrovoľnej zbierky. 

 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov z ver. finančnej zbierky vykoná 

hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov 

získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 

 

3) ZBIERKA VIANOČNÁ KAPUSTNICA 2019 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora osamelého rodiča, ktorý má v opatere zdravotne postihnuté dieťa- 

    obyvateľa mesta Žiar nad Hronom. 

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením zbierka „Vianočná 

    kapustnica 2019“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:   V deň konania akcie – 18.12.2019, varenie „Vianočnej kapustnice 2019“ 

    v Žiari nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Vyzbieraná suma – 160,15 €, slovom: jednostošesťdesiat eur a pätnásť 

    centov, využitie podľa schváleného účelu dobrovoľnej zbierky. 

 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov z ver. finančnej zbierky vykoná 

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 

 

4) ZBIERKA – PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2019 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125,  

    Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom. 

 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora subjektu vykonávajúceho činnosť v sociálnej oblasti. 
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Spôsob konania dobrovoľnej  

zbierky:    V hotovosti,  do  prenosnej  pokladnice   mesta  s označením  „zbierka  

    Primátorský punč 2019“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:    V deň konania akcie – 19.1.2019, predaja „Primátorského punču 2018“  

    v Žiari nad Hronom.  

 

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Vyzbieraná suma – 573,26  €, slovom: päťstosedemdesiattri eur a 

    dvadsaťšesť centov, využitie podľa schváleného účelu dobrovoľnej  

    zbierky. 

 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov z ver. finančnej zbierky vykoná 

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 

 
 
 Verejné finančné zbierky boli vykonané dobrovoľným vložením hotovosti účastníkmi akcií do 
prenosnej pokladničky s označením „Dobrovoľná zbierka – Mesto Žiar nad Hronom“, pod organizačným 
dohľadom určených zamestnancov mesta Žiar nad Hronom. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením 
boli hradené z rozpočtu mesta. 
       
 Výťažky zo zbierok so sociálnym zameraním boli formou darovacích zmlúv odovzdané p. 
primátorom Mgr. Petrom Antalom osobne do rúk obdarovaných. Vo všetkých prípadoch išlo o finančnú 
podporu pre občanov nášho mesta, ktorí sa nachádzajú v zložitejších sociálnych pomeroch v porovnaní 
s väčšinovým obyvateľstvom. Ich osamelosť a nepriaznivý zdravotný stav im prináša sociálne, zdravotné 
a spoločenské obmedzenia. Aj takto prejavená spolupatričnosť ostatných obyvateľov – príspevok do verejnej 
finančnej zbierky organizovanej samosprávou, má veľký ľudský rozmer, či už ide o obdarovanie jednotlivca 
alebo subjektov, ktoré sa takýmto cieľovým skupinám venujú. Za konanie zbierky s výťažkom pre sociálne 
účely je zodpovedný vedúci Odboru starostlivosti o obyvateľa. 
 
 Verejná finančná zbierka z akcie „Fašiang 2019“ bola použitá na podporu kultúrneho dedičstva, 
konkrétne na rozvoj Svätokrížskeho domu. Túto verejnú zbierku organizačne a administratívne spravoval 
vedúci odboru kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom. 
 
Výnosy z dobrovoľných zbierok sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu. Finančné prostriedky získané verejnými 
finančnými zbierkami použité na podporu zariadenia Svätokrížskeho domu a sociálne účely, napĺňajú  
Uznesenie MsZ č.21 z 26. Apríla 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 NÁVRH NA VYHLÁSENIE VEREJNÝCH FINANČNÝCH ZBIEROK V ROKU 2020  

 
 
Mesto Žiar nad Hronom dáva Mestskému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie dobrovoľných finančných 
zbierok v roku 2020 na účel podpory kultúrneho dedičstva a sociálnej pomoci v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), 
§ 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. 
e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:  
 
 
 
1) ZBIERKA FAŠIANG 2020 
 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora kultúrneho dedičstva – Svätokrížsky dom.  

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka Fašiang 

    2020“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:   V deň konania akcie „ zbierka Fašiang 2020“ v Žiari nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná  

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 
 

2) ZBIERKA BEERFEST 2020 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora osamelého jednotlivca v seniorskom veku alebo zdravotne ťažko 

    postihnutého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom. 

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka Beerfest 

    2020“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:   V deň konania akcie „zbierka Beerfest 2020“ v Žiari nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná  

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 
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3) ZBIERKA VARENIE VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2020 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora osamelej matky/otca, ktorá/-ý má v opatere zdravotne postihnuté 

    dieťa. 

Spôsob konania dobrovoľnej 

zbierky:    V hotovosti do prenosnej pokladnice mesta s označením „zbierka varenie 

    Vianočnej kapustnice 2020“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:    V deň konania akcie „ zbierka varenie Vianočnej kapustnice 2020 v Žiari nad 

    Hronom“. 

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná  

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 

4) ZBIERKA PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2020 

 

Usporiadateľ zbierky:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 

    Žiar nad Hronom. 

Účel dobrovoľnej zbierky:  Podpora subjektu vykonávajúceho činnosť v sociálnej oblasti. 

Spôsob konania dobrovoľnej  

zbierky:    V   hotovosti  do  prenosnej  pokladnice   mesta  s  označením  „zbierka 

    Primátorský punč 2020“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:    V deň konania akcie „zbierka Primátorského punču 2020 v Žiari nad  

    Hronom“.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná  

    hlavný kontrolór. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov  

    získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovej stránke mesta 

    Žiar nad Hronom po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

 

 

Návrh dobrovoľných finančných  zbierok bude zverejnený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom a na 
webovej stránke mesta Žiar nad Hronom vždy 15 dní pred organizovaním príslušnej spoločenskej aktivity, na 
ktorej sa bude organizovať verejná zbierka.  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


