
Výročná správa Občianskeho združenia

ZBOR SV. RODINY

za rok 2010

1. ÚVOD

Združenie ZBOR SV. RODINY bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 

pod číslom  VVS/1-900/90-35900 dňa 25.06.2010

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami.

Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, 

ktoré boli pre rok 2010 stanovené v jednolivých oblastiach. 

Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie, 

ako sa počas roka 2010 v občianskom združení hospodárilo.

2. ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V ROKU 2010

Činnosť občianskeho združenia v roku 2010 prebiehala v súlade s účelom,  

na ktorý bolo združenie zriadené, ako aj účelom na ktoré boli účelovo 

darované prostriedky poskytnuté:

Organizovanie kultúrných aktivít

Zbierka na zakúpenie digitálneho organu

3. FINANČNÁ SPRÁVA

Ročná účtovná závierka

Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2010 zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery.

Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni 

a na bankovom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni.

K 1.1.2010 Počiatočný stav v pokladni EUR 0,00 €

Počiatočný stav na bežnom účte 0,00 €

SPOLU: 0,00 €

K 31.12.2010 Konečný stav v pokladni EUR 633,46 €

Konečný stav na bežnom účte 1 307,40 €

SPOLU: 1 940,86 €

Prehľad príjmov

Členský príspevok 35,00 €

Akcie, koncerty... 108,46 €

Zbierka na organ 2 090,00 €

SPOLU: 2 233,46 €

Prehľad výdavkov

Celkové výdavky občianskeho združenia sú rozčlenené nasledovne:

Réžijné výdavky, poplatky v banke 50,30 €

Výdavky na zabezpečenie aktivít 74,85 €

SPOLU: 125,15 €



Výdavky účelovo viazané na cieľ a činnosť občianskeho združenia boli použité v súlade s jej poslaním.

Prehľad o daroch a príspevkoch

V roku 2010 získalo občianske združenie finančné prostriedky od týchto prispievateľov:

ProCS, Ša ľa 1 000,00 €

OZ ZBOR SV. RODINY, Ša ľa-Ve ča 295,00 €

DEMOX 2 spol. s r.o. Krá ľová nad Váhom 150,00 €

Ružencový spolok, Ša ľa-Ve ča 100,00 €

Belovi č Peter JUDr, Ša ľa 100,00 €

Hostinec u Kila, Ša ľa-Ve ča 60,00 €

Kovmont Bíro Štefan, Ša ľa-Ve ča 50,00 €

Pneuservis Hu čko, Ša ľa-Ve ča 50,00 €

Sabina Štítnická, Ša ľa-Ve ča 50,00 €

Móry Štefan, Ša ľa-Ve ča 50,00 €

Mária Baranovi čová, Ša ľa-Ve ča 50,00 €

Dušan Ileš,  Ša ľa-Ve ča 30,00 €

Slovenský zväz záhradkárov 30,00 €

Ružena Piršelová, Ša ľa-Ve ča 20,00 €

Alexandra Flašková, Ša ľa-Ve ča 15,00 €

Magdaléna Reháková, Ša ľa-Ve ča 10,00 €

Júlia Hipová, Ša ľa-Ve ča 10,00 €

Andrej Csilag, Ša ľa-Ve ča 10,00 €

Michal  Vechter, Ša ľa-Ve ča 10,00 €

Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú
aktivitu a prejav sympatie.

5. ZÁVER

Táto správa je dostupná verejnosti a je uverejnená na webovej stránke Združenia

www.zborrodiny.webnode.sk

Orgány Združenia:

predseda Marek M o l n á r

správna rada Gustav H á t a š

Anna Š o l t í so v á

kontrolór Margita J a r o š o v á

Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú
aktivitu a prejav sympatie.
Svojou aktivitou nám pomáhajú plniť ciele a poslanie občianskeho združenia vytváraním
finančného a materiálneho zázemia.


