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V ŽIARI NAD HRONOM 
DŇA:  29. 01. 2018 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom  
 
schvaľuje: 
 
Správu o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnými finančnými zbierkami z roku 
2017 na účel 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 BEERFEST 2017 

 

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 

    2017“. 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:   19.08.2017, akcia Beerfest 2017 v Žiari nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   150,00€, slovom: jednostopäťdesiat eur, využitie podľa účelu dobrovoľnej 

    zbierky     

    Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej 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 2017 

 

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, ktorý 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:    20.12.2017, akcia  Vianočná kapustnica 2017 v Žiari nad Hronom. 

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   231,44€, slovom: dvestotridsaťjeden eur a štyridsaťštyri centov, využitie 

    podľa účelu dobrovoľnej zbierky 

    Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej 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. 

 



 

3) ZBIERKA PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2017 

 

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“ 

Doba konania dobrovoľnej  

zbierky:    15.12.2017, akcia  Primátorský punč 2017 v Žiari nad Hronom.  

Vyúčtovanie zbierky, jej  

použitie a kontrola:   458,00€, slovom: štyristopäťdesiatosem eur, využitie podľa účelu  

    dobrovoľnej zbierky 

    Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej 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. 

 

 

Správa o výsledku a použití dobrovoľných finančných zbierok z roku 2017, na účel sociálnej pomoci, bude 
zverejnená na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom a na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom od: 
 
29.01 .2018 do  12.02.2018 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 najmä plní 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 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 finančnú zbierku.  
 
            Mesto Žiar nad Hronom pri príležitosti konania kultúrno – spoločenských podujatí v roku 2017 
v súlade s vyššie citovanými právnymi predpismi navrhlo vyhlásiť dobrovoľné finančné zbierky na účel 
sociálnej pomoci, a to v auguste 2017 ZBIERKU BEERFEST 2017 a v decembri 2017 ZBIERKU VARENIE 
VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2017 a ZBIERKU PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2017.  
 
            Dobrovoľné finančné zbierky sa konali vložením finančných prostriedkov do prenosnej pokladnice 
mesta Žiar nad Hronom s označením príslušnej zbierky a ich realizácia bola zabezpečená prostredníctvom 
zamestnancov mesta, odboru starostlivosti o obyvateľa v spolupráci s odborom ekonomiky a financí. 
Náklady spojené s materiálnym zabezpečením dobrovoľných finančných zbierok budú hradené z rozpočtu 
mesta. 
  
 Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľných zbierok vykonal hlavný kontrolór. O 
výsledku a použití finančných prostriedkov, získaných dobrovoľnou 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, konaného 22.2.2018. 
 
 Návrh dobrovoľných finančných  zbierok bol zverejnený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom 
a na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom od: 05.05.2017 do 22.05.2017.  
 
Výťažky zo zbierok: 

• ZBIERKA BEERFEST 2017 

• ZBIERKA VARENIE VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2017 
 
boli formou darovacích zmlúv odovzdané osobne p. primátorom Mgr. Petrom Antalom do rúk obdarovaných. 
V oboch prípadoch išlo o finančnú podporu pre občanov nášho mesta, ktorí sa nachádzajú v zložitejších 
sociálnych pomeroch v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom. Už len ich osamelosť a nepriaznivý 
zdravotný stav im prináša značné obmedzenia. Aj takto prejavená spolupatričnosť ostatných obyvateľov – 
príspevok do verejnej finančnej zbierky organizovanej samosprávou, má veľký ľudský rozmer. 
 
Výťažok zbierky: 

• ZBIERKA PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2017 

 
v roku 2017 poputovala darovacou zmluvou na podporu činnosti „ Spoločnosti na pomoc osobám 
s autizmom – Žiarsko“. Ide o skupinu rodičov a ostatných rodinných príslušníkov, ktorí denno-denne musia 
riešiť bežné a pre mnohých z nás jednoduché úkony a procesy, ktoré sa ale v ich rodinách stali jedného dňa 
ťažkými, zložitými a niekedy aj neriešiteľnými bez pomoci ostatných. 
 

 

 

 


