
Občianske združenie T+P Tvorivý priestor, Ul.Aurela Stodolu 60, 036 01 Martin 
Pri Súkromnej základnej umeleckej škole Ul. A. Stodolu 60 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerstvo vnútra SR 

sekcia verejnej správy  

odbor vnútorných vecí 

Drieňová 22 

826 86 Bratislava 29 

 

 
Naša značka :   /2020       Vybavuje: Mgr.Alexandra Pilková, MBA          Martin 13.05.2020  

                                                  Tel.č.:0918393177 

             

 

VEC: Predbežná správa k verejnej zbierke, OZ T+P Tvorivý priestor 

organizovanej na základe Rozhodnutia č. SVS-OVS2-2018/009073 o zápise 

do registra zbierok Ministerstva vnútra SR zo dňa 23.3.2019. 

 

Organizácia: Občianske združenie T+P Tvorivý priestor 

Adresa:  Ul.Aurela Stodolu 60 

   036 01 Martin 

IČO:    42224420 

Zastúpený:  Mgr.Alexandra Pilková, MBA ,  

Fínska 26 03861 Vrútky 

č. účtu:  SK3202000000003918667451   

   Všeobecná úverová banka , a.s. 

 

 

Priebeh verejnej zbierky: 

 

Verejná zbierka sa konala na území SR v meste Martin období od 1. apríla 2018  

do 15. februára 2020 zasielaním finančných príspevkov na osobitný účet: 

SK3202000000003918667451 . V dňoch  od 26.4-4.5. 2018 sa neprijímali 

finančné prostriedky do  prenosných pokladničiek. 

 

 



 

Stručný popis spôsobu konania verejnej zbierky:  

 

✓ zbierka do prenosných a stacionárnych pokladničiek nebola realizovaná ; 

✓ v období od 1. apríla 2018  do 31.12. 2019  sa verejná zbierka  

vykonávala zbieraním príspevkov na osobitný bankový účet verejnej 

zbierky  

 

 

• Popis podporovanej činnosti verejnej zbierky: 

• Projekt „ Zachráňme našu záhradu“ organizačne a finančne zabezpečuje 

OZ T+P Tvorivý priestor. 

• Cieľ podporovanej činnosti: 

• Zanedbanú záhradu chceme obnoviť, revitalizovať, esteticky upraviť 

a vysadiť  zeleň pre deti a občanov sídliska v Martine- Záturčí tak, aby 

deti popri umeleckej škole mohli stráviť voľný čas  aj v estetickom 

tvorivom priestore. 

• Cieľová skupina: 

• Deti a občania sídliska v Martine, ktorí majú možnosť využiť priestor  na 

organizovanie  rôznych  aktivít  v spolupráci so súkromnou základnou 

umeleckou školou: 

• *Tvorivé workschopy zamerané na kreatívne  aktivity detí, tvorivé 

dielne... 

• *Koncertné vystúpenia, recitály... 

• *Realizovanie umeleckej činnosti mladých v kultúrno – estetickom 

prostredí. 

 

 

 

 

 

Prehľad hrubého výnosu podľa spôsobu vykonávania zbierky: 

 

Dobrovoľný príspevok na bankový účet 

Rok 2018:2110 € 

Rok 2019:1568 € 

Spolu: 3678€ 

 



 

Predbežné vyúčtovanie: 

 

Dobrovoľný 

príspevok na 

bankový 

účet:2018 

Poplatky FA Zostatok 

2110 € 73 € 1690.04€ 346.96€ 

  

FA:P Malina 

500€ 

Flordekor 

800€ 

390.04€ 

 

      

Dobrovoľný 

príspevok na 

bankový 

účet:2019 

Poplatky FA Výdavky Zostatok 

1568 € 59 € 1450€ 1509€ 405,96€ 

  

FA:Flordekor 

1000€ 

450€ 

  

 

 

 

 

                                                           

Mgr. Alexandra Pilková, MBA 

Štatutár OZ T+P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prílohy: 

- kópie bankových výpisov a iných dokumentov na preukázanie 

výnosu zbierky 

 

              -    stav verejného priestoru: Fotozáznamy. 

               

              -    návrh úpravy verejného priestoru – záhrady. Vizualizácia. 

 

- čiastočná úprava 

 

 

  

 

 

                

 

 

Pôvodný stav pred realizáciou: 

 

 
 

 



 

Vizualizácia architektom: 

 

 
Čiastočná úprava areálu školy: 

 

 
 
 


