
 
 

Podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vám predkladáme  

Záverečnú správu o vykonaní verejnej zbierky 

Názov:   Občianske združenie Kaštieľ Radvanských 

Sídlo:     ul. Jána Kollára 22, Banská Bystrica 974 01 

IČO:       42310946 

www:    kastielradvanskych.sk     

názov banky: Všeobecná úverová banka  

účet verejnej zbierky: SK83 0200 0000 0034 8555 7459    

 

štatutárny orgán – doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. predseda predstavenstva 

osoba zodpovedná za vykonanie zbierky - Ing. Petra Virágová, Oslobodenia 25, 976 13  Slovenská 

Ľupča 

 

Registrované číslo zbierky: 601-2016-017196 

Názov verejnej zbierky: Kaštieľ Radvanských 

Dátum začatia zbierky: 15.6.2016 

Dátum ukončenia zbierky: 25.5.2017           

Spôsoby vykonávania zbierky 

a) zbieraním do prenosných pokladničiek      od 8. septembra 2016       do 11. septembra 2016 

b) zasielaním príspevkov na osobitný účet     od 15. júna 2016              do 25. mája 2017 

 

Účel verejnej zbierky: zachovanie kultúrnych hodnôt – historický objekt Kaštieľ Radvanských 

Územie použitia výnosu zbierky: SR – Banská Bystrica, Radvaň 

 

Hrubý výnos z verejnej zbierky 351,11 eur 

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky 42,90 eur 

Čistý výnos verejnej zbierky 308,21 eur 

 

Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky: 

- poplatok za vedenie účtu na dané obdobie VZ od 10/2016 do 6/2017 včetne 

 

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: 

1/ výdavkový doklad 1/V/2017 – náklady na material na výrobu mreže ľadovňa Kaštieľa Radvanských 

v sume 92,80 € 

2/ výdavkový doklad 2/V/2017 – náklady na občerstvenie brigádnikov pri čistení ľadovne Kaštieľa 

Radvanských v sume 7,51 € 

3/ – zmluva prevod čiastky 250 € na Akadémiu umení v Banskej Bystrici - náklady na archeologický 

prieskum v sume 207,90 € /prevod na účet AU a následne FA/ - realizácii bude uskutočnená v 

septembri 2018 vzhľadom k prerušeniu prác na stavbe 

 

Občianske združenie Kaštieľ Radvanských zverejnilo túto záverečnú správu na svojom webovom 

sidle: www.kastielradvanskych.sk.  

 

 

V Banskej Bystrici dňa 24.5.2018   ......................................................... 

                                                                                                podpis štatutárneho orgánu 
Spracovala Ing. Petra Virágová, kontakt kvestor@aku.sk, 048/4320123 

mailto:kvestor@aku.sk

