Záverečná správa k zbierke občianskeho združenia VODNÝ HRAD
Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli
Názov organizátora: Občianske združenie VODNÝ HRAD
Sídlo: Malá ulička 2864/6, 926 01 Sereď
IČO: 36086550
Štatutárni zástupcovia: samostatne Mgr. arch. Rastislav Petrovič, Ing. Martina Hilkovičová
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Ing. Martina Hilkovičová
Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade Galanta,
odbor všeobecnej vnútornej správy:
Registrované číslo zbierky: 202-2019-009843, zaevidované pod číslom
OU-GA-OVVS-2020/000894-4
Názov zbierky: Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli
Dátum začatia zbierky: 22. júla 2019
Povolenie predĺženia zbierky: na základe rozhodnutia Okresného úradu Galanta OU-GA_OVVS2020/000894 právoplatného dňa 03.07.2020 bolo povolené predĺženie konania zbierky o jeden
rok (z pôvodného termínu ukončenia zbierky 20.7.2020 na 20.7.2021) z dôvodu hodného
osobitného zreteľa súvisiaceho s mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19
v čase núdzového alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou SR a vyhlásených opatrení
ústrednými orgánmi krízového riadenia a z toho vyplývajúcich rôznych obmedzení
Dátum ukončenia zbierky: 20. júl 2021
Účel verejnej zbierky: všeobecne prospešný účel zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt
Priebeh vykonávania verejnej zbierky: zbierka bola vykonávaná kombináciou dvoch spôsobov:
- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov do 20. júla 2021na osobitný účet zbierky č.
IBAN: SK26 0900 0000 0051 5968 1250
- zbieraním príspevkov do stacionárnej pokladničky od 1.8.2019 do 20.7.2021 umiestnenej so
súhlasom Domu kultúry v Seredi vo verejne prístupných priestoroch Mestského múzea
v Seredi
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol 5601,81 eur. Suma pozostávala z príspevkov
vložených na osobitný účet do 20.7.2021 spolu v sume 4946,81 eur a vkladu hotovosti vyzbieranej
v stacionárnej pokladničke v sume 655,- eur.
Pokladnička bola otvorená dňa 22.7.2021. O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica.
Peňažné príspevky z pokladničky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 23.7.2021
(dokladované a predložené v predbežnej správe)
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky k 20.7.2021 vo výške 210,35 eur boli spojené
s vedením a zverejňovaním účtu. Výnos z verejnej zbierky k termínu ukončenia 20.7.2021 bol
5391,46 eur. Následne boli nazbierané príspevky vedené na bankovom účte až do ich úplného

vyčerpania na určený účel. S pokračovaním vedenia osobitného účtu boli spojené bankové
poplatky.
Do času účelového použitia zbierky na výdaje súvisiace s účelom zbierky a vypracovania
záverečnej správy dňa 20.7.2022 boli zúčtované bankové poplatky za vedenie účtu s uchovaním
vyzbieranej sumy zbierky spolu vo výške 65,- eur (poplatky od 21.7.2021 až do vyplatenia
účelovej faktúry dňa 20.7.2022 za vedenie účtu 5,-eur x 12 mesiacov + 5.- za vedenie
transparentného náhľadu na účet za júl 2021).
Tabuľkový prehľad

vklady na účet od 21.7.2019 do 20.7.2021

4 946,81

hotovosť zo stacionárnej pokladničky prevedenej na účet
(dokladované v predbežnej správe)
Hrubý výnos

655,00
5 601,81

bankové poplatky do dňa konania zbierky 20.7.2021
Výnos zbierky ku dňu konania 20.7.2021

210,35
5 391,46

bankové poplatky od 21.7.2021 do použitia 20.7.2022
Náklady spojené s konaním a použitím zbierky (210,35+65)

Čistý výnos zo zbierky k 20.7.2022

65,00
275,35

5 326,46

Výnos so zbierky bol použitý na výdaje súvisiace s obnovou portálu – prejazdu na seredskom
kaštieli, na území mesta Sereď v územnom obvode Okresného úradu Galanta, Slovenská
republika.
Dňa 20.7.2022 bola uhradená faktúra vo výške 5 391,46 (úhrada prebehla v dvoch čiastkach v
sumách 5 326,46 + 65) realizátorovi reštaurátorských prác v zmysle zmluvy občianskeho
združenia Vodný hrad a mesta Sereď o spolufinancovaní opravy portálu hradnej brány – prejazdu
na seredskom kaštieli uzatvorenej 16.12.2021 sa občianske združenie Vodný Hrad zaviazalo
uhradiť spolufinancovanie projektu obnovy vo výške zbierky ku dňu ukončenia zbierky t.j.
20.7.2021 vo výške 5 391,46 víťazovi verejného obstarávania, ktorý vykonáva obnovu portálu.
Proces verejného obstarávania zabezpečilo mesto Sereď.
Záverečná správa je zverejnená na webovom sídle na Občianske združenie VODNÝ HRAD
www.vodnyhrad.sk a bola predložená Okresnému úradu v Galante.
Srdečne ďakujeme všetkým darcom za podporu a všetkým zúčastneným za ústretovosť pri
organizovaní verejnej zbierky a za možnosť obnoviť a zachrániť historicky významnú časť
seredského kaštieľa.
V Seredi dňa 20.7.2022

Ing. Martina Hilkovičová
štatutár občianskeho združenia VODNÝ HRAD
a osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky

Prílohy:
 Bankový výpis z osobitného účtu zbierky s končeným zostatkom stavu zbierky v posledný
mesiac konania zbierky 31.7.2021
 Posledný vygenerovaný bankový výpis z účtu do dátumu účelového použitia 20.7.2022 t.j.
k 30.6.2022
 výpis o bankovom prevode o realizovanej transakcii a faktúra za reštaurátorské práce
 Zmluva o spolupráci medzi Mestom Sereď a občianskym združením Vodný Hrad

