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Obec BRUTOVCE 
Brutovce 95, 053 73 Brutovce  

 

      +421 908 577 381 
   obec@brutovce.sk 
    www.brutovce.sk 

IČO: 00328979     

DIČ: 202 072 7643 
 

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA 

Obec Brutovce v súlade § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 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 

s názvom 

„ Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Brutovce “ 

Usporiadateľ zbierky:  Obec Brutovce, Brutovce 95, 053 73, IČO: 00328979, DIČ: 2020727643 

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok k projektu: „ Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Brutovce “ 

        Cieľom projektu je zrekonštruovanie Domu nádeje vybudovaného v 90-tych rokoch, ktorý dlhodobo slúži ako 
obradný priestor pre poslednú rozlúčku. Hlavným nedostatkom súčasného stavu budovy je kritický stav strechy. 
Pôvodná strešná krytina, ktorú tvoria asfaltové šindle je na viacerých miestach poškodená.  V dôsledku zatekania 
do vnútorných priestorov je narušený aj stav krovu, strešných lát a tiež omietok v interiéri.  
 
Predpokladané náklady súvisiace s rekonštrukciou: 10 000,00 €. 
 
        Kritický stav objektu si vyžaduje bezodkladne eliminovať riziko ďalšieho poškodenia, nakoľko pri súčasnom 
stave dochádza už aj pri menej intenzívnych zrážkach k priesakom vody do interiéru v mieste nad chladiacim 
zariadením.  
V neposlednom rade dochádza k vzniku estetických a hygienických porúch vnútorných priestorov, ako napríklad 
zavĺhanie povrchových úprav, výskyt trhlín, vydúvanie a odpadávanie omietok, či výskyt plesní. Realizáciou 
projektu sa zvýši kvalita služieb pre obyvateľov obce a zabezpečí dôstojný priestor pre pietne akty.     
 
Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: 

1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet Obce Brutovce vedený v UniCreditBank, a.s.    

číslo IBAN: SK55 1111 0000 0066 1363 0037 

 

2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Brutovciach  s označením "Dobrovoľná zbierka" počas 

úradných hodín.  

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 19.03.2021 do 30.04.2021  

        Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. Darca, ktorý sa rozhodne darovať 
finančné prostriedky bude podľa možností propagovaný, alebo môže darovať anonymne. O priebehu, výsledkoch 
zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať starostka obce na Obecnom 
zastupiteľstve v Brutovciach, zverejnením na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce www.brutovce.sk, 
prípadne v médiách.  

       Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór obce.

https://www.zabokreky.sk/oznamy/navrh-vyhlasenia-dobrovolnej-zbierky.html
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Prispievateľ zaslaním príspevku vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia EP 
č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  
v informačnom systéme Informovanie verejnosti za účelom dodržania transparentnosti a adresnosti zbierky. 
Súhlasí so spracovaním a zverejnením a poskytovaním údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a výška príspevku 
na účely informovania verejnosti a to po dobu trvania účelu. Dotknutá osoba má právo súhlas odvolať, odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 
17.03.2021 uznesením č. 79/2021.  

 

V Brutovciach, dňa 18.03.2021 

 

          
                                                                                                                                   Mária Petreková, v.r. 
                                                                                                                                       starostka obce  

 


