
VÝROČNÁ SPRÁVA 

o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2016 

 

   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: 00329282.  

 

   Orgánmi DNMK sú: Správna rada, správca, revízor. S účinnosťou od 1.1.2014 sú orgány 

DNMK v tomto zložení: 

Správna rada:  
Ing. Jana Tureková, predsedníčka, SNP 28, 053 42 Krompachy  

MUDr. Mária Bartošová, Hlavná 1, 053 42 Krompachy  

Mgr. Emil Muľ, Slovinská 4, 053 42 Krompachy  

Ing. Alena Ontková, Maurerova 47, 053 42 Krompachy  

Mgr. Viera Lovásová, 053 52 Kluknava 141  

Oľga Dzimková, Sadová 4, 053 42 Krompachy  

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

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

 

Správna rada DNMK zasadala v roku 2016 trikrát a na svojich zasadnutiach prerokovala 

spolu 3 žiadosti, z ktorých jednu zamietla z dôvodu, že prostriedky DNMK sú podľa prijatého 

štatútu určené pre deti z Krompách a blízkeho okolia - táto žiadosť bola doručená z Mesta 

Nitra, 2 žiadosti schválila. 

 

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na 

verejnoprospešný účel:  

- Mgr. Adriána Ferenčáková – 180,00 € - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

so zakúpením špeciálnych pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých  pre syna Miroslava;  

- Emília Klembarová – 300,00 € - finančný príspevok pre syna Karola – diagnóza Celiakia, 

poskytnutý na úhradu  nákladov spojených so zakúpením potravín a výživových doplnkov; 

  

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu 

presahuje 331,00 €:  

- v roku 2016 neboli prijaté príspevky od darcov 

 

Rozhodnutie správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 odst. 2 a 3 :  

-Náklady na správu nadácie v r. 2016 neboli.  

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu :  

- Správna rada v roku 2016 neodsúhlasila žiadnu finančnú odmenu správcovi nadácie. 

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov:  

- Nadácia nezriadila nadačné fondy.  

 

Výnosy DNMK v roku 2016 neboli. 

 

 

 

 



Celkové náklady DNMK v roku 2016 predstavujú sumu 545,40 €. Náklady zahŕňajú: 

  

- činnosť DNMK - poskytnuté príspevky FO  480,00 € 

- poplatky SLSP, poštovné       65,40 €  

 

Výsledok hospodárenia              - 545,40 € 

 

Stav peňažných prostriedkov v pokladni DNMK k 31.12.2016 je       143,82 €.  

Stav peňažných prostriedkov na účte DNMK k 31.12.2016 je  11 942,63 €.  

Z toho základné imanie DNMK predstavuje      6 639,00 €.  

 

Peňažné prostriedky, ktorými DNMK disponuje, budú v roku 2017 použité podľa pravidiel 

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

účelu DNMK.  

 

 

Krompachy, dňa 16.4.2017                                            Mgr. Dušan Slovinský správca DNMK 


