
VÝROČNÁ  SPRÁVA 
o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2010 

 

 
     Detská nadácia mesta Krompachy ( ďalej DNMK) je v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. 

o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zaregistrovaná 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky od 28.8.1997 pod č. 203/Na-96/135, kde sú 

zaregistrované aj všetky zmeny týkajúce sa orgánov nadácie. Sídlom DNMK je Námestie 

slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO DNMK: 30688701. Zakladateľom DNMK je mesto 

Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO: 003292872. 

    
      Orgánmi DNMK sú: Správna rada, správca, revízor. S účinnosťou od 13.9.2007 sú orgány 

DNMK v tomto zložení: 

 

Správna rada: 

a) Mgr. Marcel Kandrik, predseda, Lorencova č. 12, 053 42 Krompachy do 10.2.2010 

      Ing Janka Tureková, predseda, SNP č. 28, 053 42  Krompachy od 11.2.2010  

b)  MUDr. Jaroslava Töröková, Poštová č. 5, 053 42 Krompachy 

c)  Mgr. Emil Muľ, Slovinská č. 4, 053 42 Krompachy 

d)  Alena Cifrová, Mlynská č. 8, 053 42 Krompachy 

e)  Jarmila Bognárová, Slovinská č. 4, 053 42 Krompachy 

f)   Silvia Karolčíková, Slovinská č. 4, 053 42 Krompachy 

Správca nadácie : Mgr. Dušan Slovinský, Lorencova č. 10, 053 42 Krompachy.  

Revízor : Ing. Jozef Krak, Lorencova č. 6, 053 42 Krompachy.      

 

Správna rada DNMK zasadala v roku 2010 päťkrát. Na svojich zasadnutiach Správna 

rada prerokovala celkom 8 žiadostí, z ktorých 7 bolo zamietnutých, predovšetkým z dôvodov 

ich neoprávnenosti, alebo veku žiadateľov, ktorí dosiahli v čase podania žiadosti vek 

dospelosti.  

 Finančný príspevok Správna rada poskytla rodine Vojtkových, trvale bytom 

Slovinská č. 5, v Krompachoch pre tri zdravotne ťažko postihnuté maloleté deti vo výške 

100,-- € na úhradu nákladov na lieky. 

 

Poskytnutý finančný príspevok bol žiadateľkou vyúčtovaný v súlade s účelom DNMK 

a spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam Nadačnej listiny DNMK  

a v lehote  ustanovenej Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku.  

      Správna rada pri posudzovaní jednotlivých žiadostí o poskytnutie príspevkov prihliadala 

najmä na naliehavosť použitia finančného príspevku v spojení so sociálno-ekonomickými 

pomermi žiadateľa a jeho zdravotným stavom, ako aj na možnosti a schopnosti žiadateľa 

získať prostriedky z iných zdrojov. 

 

Príjmy DNMK za rok 2010 pozostávali z výťažku z organizovaných sprievodných 

akcií (krompašský jaromok). 

 

Celkové príjmy DNMK dosiahnuté v roku 2010 predstavujú sumu 9 435,49 €  

(6 639,-- € predstavuje základné imanie).  

Príjmy zahŕňajú: 

        - PS k 1.1.2010 vrátane zákl. imania                          8 287,49 € 

        - výťažok z organizácie sprievodných akcií                   1 148,--  €  



        Celkové výdavky DNMK v roku 2010 predstavujú sumu 131,92 € z toho: 

        - činnosť DNMK (poskytnuté príspevky)                        100 €   

        - správa DNMK   (poplatky SLSP)                                  31,92 €. 

 

Stav peňažných prostriedkov na účte DNMK k 31.12.2010 bol vo výške 9 303,57 €.  

Z toho základné imanie DNMK predstavuje 6.639,-- €. 

      

       Peňažné prostriedky, ktorými DNMK disponuje, budú v roku 2011 použité podľa 

pravidiel zakotvených v zákone č. 34/2002 Z. z., Nadačnej listine DNMK a pri súčasnom 

napĺňaní účelu DNMK. 

 

 

Krompachy, dňa 17.2.2011 

 

 

 

                                                     

                                                                            ................................................... 

                                                                                      Mgr. Dušan Slovinský 

                                                                                           správca DNMK 

   

      

 

      

 


