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Občianske združenie IDANKA
Školská 10, 044 20 Malá Ida

VÝROČNÁ SPRÁVA
Občianskeho združenia IDANKA

za rok 2021

Občianske združenie (OZ) IDANKA vzniklo v snahe finančne prispieť k chodu Základnej
školy  v Malej  Ide.  Bolo  zaregistrované  na  Ministerstve  vnútra  SR dňa 10.12.2004 pod číslom
VVS/1-900/90-248  94.  Na  Štatistickom  úrade  SR  bolo  občianskemu  združeniu  pridelené  IČO
35566833.

Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia bolo v súlade so zákonom č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Činnosť  občianskeho združenia  sa  riadi  stanovami  OZ,  ktoré  sú  prístupné verejnosti  na
požiadanie v sídle občianskeho združenia a na internetovej stránke školy.

Poslaním občianskeho združenia  je  pomáhať skvalitňovať  výchovu a vzdelávanie  žiakov
základnej školy. Prostredníctvom vytvorenia alternatívnych finančných a materiálových zdrojov má
združenie slúžiť na rozvoj vedomostného rastu, skvalitnenia výučby a voľnočasových aktivít žiakov
Základnej školy v Malej Ide.

 

Činnosť OZ prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo združenie zriadené. 
Získané prostriedky boli použité v súlade s plánom, prerokovaným na zasadnutí OZ.

Zloženie orgánov OZ IDANKA od 17.3.2022:
Správna rada : predseda - Mgr. Miriam Ondríková

podpredseda - Václav Radači
hospodár - PaedDr. Zuzana Hudecová 
členovia - Mgr. Alžbeta Ličková

Ing. Jana Lopatníková, PhD.
            

Revízna komisia: členovia - RNDr. Ľudmila Mudra 
Mgr. Adriána Semanová 
Ľubomíra Jenčíková

Občianske združenie získalo v roku 2021 tieto finančné prostriedky z 2% z daní fyzických a
právnických osôb.  

3.1 Príjmy občianskeho združenia v roku 2021
- zostatok na účte z r. 2020                2765,06 €
- z 2% z daní FaPO                   2192,84 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu     4957,9 €
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3.2 Výdavky občianskeho združenia v roku 2021
- poplatky za vedenie účtu v banke + poštovné           98 €
- poplatok u notára (zápis do registra prijímateľov)                                          70,00 €
- potvrdenie o vedení účtu Prima banka 6 €
- poplatok pre zápis do obchodného vestníka          3,5 €
- ŠKOLEX - nákup školských stolov a stoličiek  2102,93 €
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:               2280,43 €

Zostatok (k 31. decembru 2021)               2677,47 €
      

Prílohy tejto správy tvoria
- výpisy z účtu,
- faktúry za realizované platby
- potvrdenia úhrady za notárske služby 

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho združenia a je
zverejnená na internetovej stránke školy.

Vypracovala: Mgr. Miriam Ondríková, predseda OZ
Kontakt: OZ IDANKA, Školská 10, 04420 Malá Ida
tel: 055 – 6970124
e-mail: zsmalaida@gmail.com
web : www.zsmida.edupage.sk

V Malej Ide, 18.03.2022

4. Prílohy
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