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OKRESNÝ ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY
KORZO BÉLU BARTÓKA 789/3
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
V Orechovej Potôni, dňa 20.11.2020

Vec:

Záverečná správa Verejnej zbierky MALKIA PARK č. 3 podľa ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 zákona NR
SR č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Občianske združenie s názvom MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE), občianske združenie, so sídlom:
Orechová Potôň 810, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika, IČO: 50 350 200, registrované Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky od 17.06.2016 pod číslom 48830, konajúce prostredníctvom výkonného riaditeľa: pani
Klaudie KOLLÁR, s adresou webového sídla: www.malkiapark.sk (ďalej v texte návrhu aj len "MALKIA PARK"
alebo „Právnická osoba“ v náležitom gramatickom tvare) ako právnická osoba, na návrh ktorej bola
právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Dunajská Streda, odborom všeobecnej vnútornej správy, so sídlom:
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, vydaným dňa 22.03.2019 pod číslom: OU-DS-OVVS2019/009440-004 do Registra verejných zbierok zapísaná verejná zbierka s názvom Verejná zbierka MALKIA
PARK č. 3 pod registrovým číslom verejnej zbierky: 201-2019-009440, a to na všeobecne prospešný účel
zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt a ochrany a tvorby životného prostredia, ktorej výnos bude použitý
na území Slovenskej republiky, a to v areáli MALKIA PARK, Orechová Potôň č. 810, týmto v súlade s
ustanovením § 13 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej v texte návrhu aj len "Zákon" v náležitom gramatickom tvare) predkladá Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky túto ZÁVEREČNÚ SPRÁVU VEREJNEJ ZBIERKY MALKIA PARK Č. 3:
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

názov právnickej osoby:

MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE),
občianske združenie
sídlo právnickej osoby:
Orechová Potôň 810, 930 02 Orechová Potôň
IČO právnickej osoby:
50 350 200
meno a priezvisko štatutárneho orgánu:
Klaudia KOLLÁR
webové sídlo právnickej osoby:
www.malkiapark.sk
meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykon. zbierky Klaudia KOLLÁR, výkonný riaditeľ
trvalý pobyt osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky Urbánkova 7/1049, 811 04 Bratislava
názov verejnej zbierky:
Verejná zbierka MALKIA PARK č. 3
registrové číslo verejnej zbierky:
201-2019-009440
dátum začatia verejnej zbierky:
22. marca 2019
dátum ukončenia verejnej zbierky:
30. novembra 2019
územie, na ktorom sa verejná zbierka vykonávala:
Areál MALKIA PARK, Orechová Potôň 810, 930 02
územie použitia výnosu verejnej zbierky:
Slovenská republiky, a to areál MALKIA PARK
Orechová Potôň 810, 930 02
účely verejnej zbierky:
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
ochrana a tvorba životného prostredia
cieľ verejnej zbierky:
získať finančné prostriedky na podporu činnosti
MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE)
občianske združenie
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MALKIA PARK zachraňuje mačkovité šelmy z cirkusov a z nevhodných podmienok v súkromných chovoch, ale
aj v zoologických záhradách. Útočisko v MALKIA PARKU našli však aj iné druhy zvierat, ktoré boli týrané alebo
nechcené. Žiaľ, tieto zvieratá by už vo voľnej prírode neprežili, a preto im MALKIA PARK vytvára podmienky na
nový a dôstojnejší život. Zároveň MALKIA PARK šíri osvetu o ohrozených druhoch a ochrane prírody, ako
aj motiváciu ľudí k rešpektu a k láske k zvieratám, ako k živým tvorom.

Prehľad nákladov verejnej zbierky:

V súvislosti s verejnou zbierkou MALKIA PARK č. 3 vznikli
MALKIA PARKU nasledovné náklady:
– správny poplatok (podanie návrhu) v sume 20,– EUR
– notárska odmena (osvedčovanie) v sume **,– EUR
– bankové poplatky (vedenie osobitného účtu za obdobie
marec 2019 až november 2019) v sume 35,10 EUR

Prehľad použitia čistého výnosu na účel:

Vychádzajúc zo skutočnosti, že hrubý výnos verejnej
zbierky MALKIA PARK č. 3 bol 0,– EUR, je zrejmé, že aj
čistý výnos zbierky je 0,– EUR, a to je dôvod, prečo na účely
verejnej zbierky MALKIA PARK č. 3 nebol použitý žiaden
výnos, t.j. suma 0,– EUR.

Doklady preukazujúce náklady verejnej zbierky:

V poukazom na vyššie konkretizované náklady verejnej
zbierky MALKIA PARK č. 3 v prílohe predkladáme doklad:
– doklad o zaplatenej notárskej odmene v sume 5,74 EUR
– výpis z osobitného účtu o deviatich platbách sumy 3,90
EUR/mesiac ako bankových poplatkoch za vedenie
osobitného bankového účtu vedeného v Slovenská
sporiteľňa, a.s., IBAN: SK49 0900 0000 0051 2052 5816
za obdobie: marec 2019 - november 2019.

Doklady preukazujúce náklady verejnej zbierky:

nie sú.

MALKIA PARK občianske združenia v súlade s ustanovením § 13 ods. 5 v spojení s ods. 3 Zákona zverejnila
v zákonnej lehote túto záverečnú správu na svojom webovom sídle: malkiapark@malkiapark.sk.

S úctou a pozdravom,

MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE), občianske združenie
pani Klaudia KOLLÁR, výkonný riaditeľ

Príloha:
ð doklad o zaplatenej notárskej odmene v sume 5,74 EUR – kópia
ð Výpis z osobitného účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK49 0900 0000 0051 2052 5816
za obdobie: marec 2019 - november 2019 – kópia.
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