
ZÁPISNICA 
 

napísaná  pri otváraní uzavretých a zapečatených pokladničiek v hoteli Holliday In v Žiline, 
dňa 20.6.2015 o 20:30hod. z verejnej zbierky konanej dňa  14.6.2015 na Štadióne MŠK Žilina 

občianskym združením s názvom Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“, 
Športová ulica 391, 922 01 Veľké Orvište. 

 

Prítomní: 

osoby poverené na vykonanie verejnej zbierky:              Zuzana Stranovská 
                                                                                        Richard Straka 
                                                                                         Matej Očenáš 
 
Zodpovedná osoba za vykonanie verejnej zbierky:          Milan Hanzel 
 
Ďalší prítomní:                                                                 Roman Taborský – predseda OZ         

 
Na základe právoplatného rozhodnutia č. j. OU-ZA-OVVS1-2015/022013  o zápise zbierky do 

registra zbierok vydaného Okresným úradom Žilina, odborom všeobecnej vnútornej správy občianske 
združenie s názvom Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“, Športová ulica 
391, 922 01 Veľké Orvište dňa 14.06.2015 konalo verejnú zbierku  v areáli štadióna MŠK Žilina, za 
účelom získania peňažných prostriedkov na všeobecne prospešný účel  - rozvoj sociálnych služieb, 
vedy, vzdelávania a telovýchovy. Občianske združenie konalo zbierku  zberom peňažných príspevkov 
do prenosných uzatvorených a zapečatených  pokladničiek v počte 4 ks. 

 
O 20:30h bola rozpečatená pokladnička č. 1 a jej obsah bol prítomnými osobami riadne 

prepočítaní a vyzbieraná suma v pokladničke č. 1 v deň zbierky 14.júna 2015 ku dňu otvorenia 
20.6.2015 bola 88,- Eur.  
Následne bola rozpečatená pokladnička č. 2 a jej obsah bol prítomnými osobami riadne prepočítaní 
a vyzbieraná suma v pokladničke č. 2 v deň zbierky 14.júna 2015 ku dňu otvorenia 20.6.2015 bola 
217,- Eur.  
Ďalej bola rozpečatená pokladnička č. 3 a jej obsah bol prítomnými osobami riadne prepočítaní 
a vyzbieraná suma v pokladničke č. 3 v deň zbierky 14.júna 2015 ku dňu otvorenia 20.6.2015 bola 
115,01 Eur.  
Nakoniec bola rozpečatená pokladnička č. 4 a jej obsah bol prítomnými osobami riadne prepočítaní 
a vyzbieraná suma v pokladničke č. 4 v deň zbierky 14.júna 2015 ku dňu otvorenia 20.6.2015 bola 
74,_ Eur.  
Celkovo vyzbieraná suma v 4 pokladničkách vo verejnej zbierke konanej 14.6.2015 na Štadióne MŠK 

Žilina bola ku dňu otvorenia 494,01 Eur. Táto suma bude do 24.6.2015 vložená na účet Oficiálneho 

fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“  č. 5071340814/0900 s variabilným 

symbolom: 2015022013 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. 

Rozpis bankoviek a mincí tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnica bola skončená a podpísaná o 21:30 hod. 

Podpisy prítomných: Zuzana Stranovská ................................ 

 Richard Straka ................................ 

 Matej Očenáš ................................ 

 Milan Hanzel ................................ 

 Roman Taborský ................................ 


