DOBROVOĽNÁ ZBIERKA
Mesto Liptovský Hrádok v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení ( ďalej len Zákon č. 369/1990 Zb.) v spojení s § 5 odst.1
písm. e) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení
vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na obstaranie bronzovej busty generála Milana
Rastislava Štefánika, ktorá bude súčasťou obnovy jeho pamätníka
v Sadoch M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku
1. Vyhlasovateľ zbierky : Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský

Hrádok , IČO : 00315494, DIČ : 2021031122
2. Účel zbierky : Obnova a rekonštrukcia pamätníka M. R. Štefánika v Sadoch M. R. Štefánika
3. Miesto konania zbierky : Územie mesta Liptovský Hrádok a jeho mestskej časti Dovalovo
4. Čas konania zbierky : od 22.2.2019 do 30.6.2019
5. Spôsob konania zbierky :

 bezhotovostne - poukázaním finančných prostriedkov na účet mesta Liptovský Hrádok
IBAN: SK90 5600 0000 0016 0010 6006, BIC: KOMASK2X, Variabilný symbol :
3212019, v poznámke je možné uviesť meno prispievateľa,
 v hotovosti - do očíslovaných a logom mesta označených pokladničiek so zreteľným
nápisom „Dobrovoľná zbierka na bronzovú bustu M. R. Štefánika“. Pokladničky budú
zapečatené a zabezpečené tak, aby hotovosť z nich nebolo možné vybrať. Po uplynutí
lehoty konania zbierky budú pokladničky otvorené komisiou menovanou na tento účel
primátorom mesta. Komisia vyhotoví písomný záznam, v ktorom uvedie počet
pokladničiek, výšku hotovosti nachádzajúcej sa v jednotlivých pokladničkách
s rozpiskou mincí a bankoviek a sumár vybratej hotovosti. V deň otvorenia pokladničiek
bude vyzbieraná hotovosť prijatá do hlavnej pokladne mesta a odvedená na vyššie
uvedený bankový účet.
6. Financovanie výdavkov spojených s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpečovaná

zamestnancami mesta Liptovský Hrádok a výdavky s ňou spojené budú hradené z rozpočtu
mesta.
7. Použitie zbierky : Zbierkou získané finančné prostriedky budú použité výlučne na

obstaranie bronzovej busty gen. Milana Rastislava Štefánika.
8. Vyúčtovanie zbierky: O výsledkoch zbierky a použití finančných prostriedkov získaných

zbierkou bude informované mestské zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí po ich
použití a verejnosť na internetovej stránke mesta do 15-tich dní od ich použitia. Kontrolu
použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavná kontrolórka mesta.
Dobrovoľnú zbierku v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. vyhlásilo Mestské
zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku dňa 21. februára 2019.
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta

