Návrh

na vyhlásenie dobrovol'nej zbierky

Mesto Banská Bystrica v súlade s § 9 ods. 3 zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorsích predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. c. 583/2004
Z.z. o rozpoctovych pravidlách územnej samosprávy v znení neskorsích
predpisov

vyhlas uj e

dobrovoFnú zbierku
Vyhlasovatel':

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, ICO: 00 313 271
Ucel dobrovol'nej zbierky:

Ziskanie financnych prostriedkov na tvorbu a umiestnenie sochy král'a Bela IV. na území mesta
Miesto konania dobrovol'nej zbierky:
Uzemie mesta Banská Bystrica
V

Cas konania dobrovol'nej zbierky:
od 1. decembra 2016 do 31. decembra 2017

Spósoby vykonávania dobrovol'nej zbierky:
1. Zasielaním príspevkov na osobitny úcet dobrovol'nej zbierky vedeny v CSOB a.s, Banská
Bystrica, 5. úfitu SK23 7500 0000 0040 2387 0808 variabilny symbol: VS 9999,
s moznosfou uvedenia mena a priezviska, obchodného mena prispievatel'a v správe.

2. Vlozením hotovosti do prenosnych pokladniciek oznaáenych ,,Dobrovol'ná zbierka vyhlásená
Mestom Banská Bystrica" prostredníctvom poverenych fyzickych osób vyhlasovatel'om a to
na kultúrnych, sportovych ainych spoloSenskych podujatiach organizovanych Mestom
Banská Bystrica na území mesta.

3. Vklad hotovosti Dobrovol'nej zbierky bude mozné uskutocnif aj do pokladní Mesta Banská
Bystrica, umiestnenych:

a) v Informacnom centre, Námestie SNP 1 (Radnica) v úradnych hodinách:

Pondelok

8:00-17:00 hod.

Utorok

8:00-17:00 hod.

Streda

8:00-17:00 hod.

Stvrtok

8:00-17:00 hod.

Piatok

8:00-17:00 hod.

Sobota

10:00-15:00 hod.

b) v Kancelárii prvého príjmu, Mestsky úrad Banská Bystrica, Ceskoslovenskei armády 26
pnzemie, Banská Bystrica v úradnych hodinách:

Pondelok

7:30- 17:00 hod.

Utorok

7:30- 16:00 hod.

Streda

7:30-17:00 hod.

Stvrtok

7:30-16:00 hod.

Piatok

7:30- 15:00 hod.

Vyúctovanie dobrovoPnej zbierky, jej pouzitie a kontrola:
Opriebehu a vysledku dobrovol'nej zbierky bude vyhotovená správa, ktorá bude predlozená

mestskému zastupitel'stvu.

Vynosy z dobrovol'nych zbierok sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpoctovych pravidlách

uzemnej samosprávy v znení neskorsích predpisov príjmom rozpoctu mesta.

Financné prostriedky získané dobrovol'nou zbierkou budú pouzité na úcel, na ktory bola

dobrovol'ná zbierka vyhlásená.

Kontrolu pouzitia financnych prostriedkov z dobrovol'nej zbierky vykoná hlavny kontrolór.

Správa o vysledku a pouzití financnych prostriedkov získanych dobrovol'nou zbierkou bude

zverejnena na webovom sídle vyhlasovatefa po jej prerokovaní v mestskom zastupitel'stve.

Vyhlásenie dobrovol'nej zbierky bolo schválené uznesením mestského zastupitel'stva c

MsZdña 8.11.2016.

Jan Nosko

primátor mesta
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