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

vyhlasuje

dobrovol'nú zbierku

VyhlasovateF:

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
ICO: 00 313 271
UsporiadateP zbierky:

Záhradnícke arekreacné sluzby, príspevková organizácia zriadená Mestom
Banská Bystrica, Svermova 45, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 00 183 075
w

Ucel dobrovol'nej zbierky:

Ziskanie fmancnych prostriedkov na skvalitnenie a castejsiu frekvenciu úprav
bezeckych lyziarskych tratí.
Miesto konania dobrovoPnej zbierky:
r

Uzemie mesta Banská Bystrica a v miestach

vykonávania úprav bezeckych

a lyziarskych tratí usporiadaterom.
Cas konania dobrovol'nej zbierky:

Od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018
Sposob vykonávania dobrovol'nej zbierky:

1. Zasielaním príspevkov na úcet vedeny
c. úctu
variabilny symbol: VS 9999, smoznosfou uvedenia mena apriezviska,
obchodného mena prispievatel'a v správe.

2. Vlozením hotovosti do prenosnych pokladniciek oznacenych ,,Dobrovol'ná
zbierka na úpravu bezeckych lyziarskych tratí" prostredníctvom poverenych
fyzickych osob usporiadatel'om v sídle usporiadateFa
a v miestach
vykonávania úprav bezeckych a lyziarskych tratí usporiadatel'om.

3. Vhotovosti do pokladne v sídle usporiadatel'a, Záhradnícke arekreacné
■v

sluzby, Svermova 45, Banská Bystrica.

Vyúctovanie dobrovol'nej zbierky, jej pouzitie a kontrola:

O priebehu a vysledku dobrovol'nej zbierky bude vyhotovená usporiadatel'om
správa, ktorá bude predlozená mestskému zastupitel'stvu.

Vynosy z dobrovol'nej

zbierky

sú

v zmysle

§

5

ods.

1

písm.

e)

Z.z.

o rozpoctovych pravidlách územnej 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 mesta Banská Bystrica.

Správa o vysledku a pouzití financnych prostriedkov získanych dobrovol'nou
zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadatel'a po jej prerokovaní
v mestskom zastupitel'stve.

Vyhlásenie

dobrovol'nej

zastupitel'stva c

zbierky

/2017- MsZ dña

bolo

schválené

uznesením

mestského

2017.
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