
Vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine 

Bohuslava Okoličányiho 
 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva  v Seredi č. 60/2015 zo dňa 23.04.2015.  

Účelom dobrovoľnej zbierky bola finančná pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho, ktorá ostala po 
požiari rodinného domu bez strechy nad hlavou, na zabezpečenie bývania, vybavenie a zariadenie 
domácnosti. 

Doba konania zbierky bola od 28.4.2015 do 27.4.2016. 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky bol zaslaním finančných prostriedkov na transparentný účet 
mesta Sereď vedený v Slovenskej sporiteľni  a.s.  alebo v hotovosti do pokladničky s označením 
„Dobrovoľná zbierka“ , ktorá je do 27.4.2016 umiestnená v pokladni MsÚ. 

Po dobu konania zbierky bola pokladnička otvorená 5-krát, finančné prostriedky, ktoré sa nachádzali 
v pokladničke boli vložené na transparentný účet: 

Dátum otvorenia pokladničky Suma 
29.05.2015 155 € 
30.06.2015 110 € 
08.09.2015 35 € 
20.10.2015 60 € 
05.01.2016 5 € 
SPOLU 365 € 
 

Bohuslavovi Okoličányimu boli finančné prostriedky vložené na transparentný účet vyplatené 
nasledovne: 

Dátum vyplatenia finančných prostriedkov Suma 
10.06.2015 800 € 
16.07.2015 150 € 
08.09.2015 400 € 
20.10.2015 130 € 
05.01.2016 20 € 
SPOLU 1 500 € 
 

Poplatky za vedenie účtu sú nasledovné: 2,25 €/mesačne za vedenie účtu, 0,83 €/mesačne za 
Internetbanking, 2 € poplatok za výber v hotovosti a 1,50 €  poplatok za vklad v hotovosti. 

Aktuálny stav na účte je 13,98 €. V pokladničke sa žiadne finančné prostriedky nenachádzajú.  

Finančné prostriedky získané zbierkou boli použité na nákup mobilného domu pre rodinu Bohuslava 
Okoličányiho, ktorý je postavený na pozemku pri pôvodnom vyhorenom rodinnom dome a na 
vybavenie a zariadenie domácnosti.  



O priebehu zbierky boli poslanci MsZ informovaní na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
v informatívnej správe o činnosti úradu, ktorú predniesol primátor mesta. Informatívne správy sú 
zverejnené  na web stránke mesta aj v Seredských novinkách. O situácii v rodine Bohuslava 
Okoličányiho bola verejnosť informovaná aj prostredníctvom článkov v médiách.  

V Seredi, dňa 20.04.2016 

 


