
VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY  

Obec Bánovce nad Ondavou v súlade § 4 ods. 3 písm. b), § 7, § 9 ods. 2 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov      

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku 

na pomoc postihnutým občanom obce  po výbuchu plynu v  rodinnom dome s. č. 169 

 v obci Bánovce nad Ondavou dňa 5. februára = 5. februára 2021. 

  

Usporiadateľ zbierky: Obec Bánovce nad Ondavou,  Bánovce nad Ondavou pop č. 191 

                                      072 04 Trhovište, IČO:  00325015, DIČ: 20738742 

  

Účel dobrovoľnej zbierky 

Finančná pomoc  postihnutým občanom obce Bánovce nad Ondavou po výbuchu plynu v rodinnom dome pop. č. 169 

v obci Bánovce nad Ondavou dňa 5. februára 2021 o 7.20 hod. na zabezpečenie sociálnych, materiálnych a finančných 

potrieb.       

  

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: 

a)   Zaslaním finančných prostriedkov na transparentné  účty  obce  Bánovce nad Ondavou:     

  1. účet)  SK57 5600 0000 0042 3939 2016 , Prima banka, a.s.,    variabilný symbol: 169 

         Miloš Varkonda, rozsah poškodenia:  rodinný dom  bol výbuchom  úplne zničený 

 2. účet)  SK88 5600 0000 0042 3939 6017 , Prima banka, a.s.,     variabilný symbol: 167 

         Mária Božoková, rozsah poškodenia:  poškodená strecha, prístrešok a vedľajšie stavby,  komín, popraskané 

omietky v celom dome, zadný vstup, garážové dvere, balkónové dvere,  pivničné okno 

  3. účet)  SK36 5600 0000 0042 3939 8020,  Prima banka, a.s.,      variabilný symbol: 170 

          Ľudmila Ďurčáková, rozsah poškodenia:  vážne poškodená strecha, výmena 3 ks okien,  výmena 2 ks 

vchodových dverí, popraskané steny a stropy v 7 izbách, poškodená fasáda 

4. účet)  SK53 5600 0000 0042 3939 1021,  Prima banka, a.s.,  variabilný symbol: 150 

   Milan Moško, rozsah poškodenia:  poškodené vchodové  bezpečnostné  dvere, garážové   dvere, popraskané  

múry zvonku a v izbách       

      



  5. účet)  SK39 5600 0000 0042 3939 3019,  Prima banka, a .s.,  variabilný symbol: 168 

   Ivana Papcunová, rozsah poškodenia: poškodená strecha, popraskané steny a stropy v 5 izbách, poškodená fasáda, 

rozbité okná a dvere, poškodená kúpeľňa, poškodené auto 

  

b) V hotovosti do pokladnice s označením ,,Dobrovoľná zbierka“ umiestnenej na OcÚ v Bánovciach nad Ondavou počas 

úradných hodín na  OcÚ. 

Miesto konania dobrovoľnej zbierky : Obec Bánovce nad Ondavou 

Doba konania dobrovoľnej zbierky:    od 15.2.2021 do 30.4.2021. 

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: 

 Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi obce. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením (napr. kopírovanie) budú 

hradené z rozpočtu obce. 

 Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola:  

Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a použití zbierkou 

získaných finančných prostriedkov bude informovať starostka obce na Obecnom zastupiteľstve v Bánovciach nad 

Ondavou, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce www.banovcenadondavou.sk, 

prípadne v médiách. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Informácie o zbierke do 

pokladnice na OcÚ budú priebežne zverejňované na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou  

uznesením číslo  99  zo dňa 

 8. februára 2021.  
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