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Úvod 

 

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy n.o. je zapísaná v registri 

obvodného úradu v Košiciach dňa 9.7.2013 pod číslom OVVS/21/2013. 

 

V  zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 

poskytovať všeobecne prospešné služby: 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

b) poskytovanie  sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a 

kultúrnych hodnôt 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd 

e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva 

f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  

g) prevencia kriminality a drogových závislostí detí a mládeže 

 

Orgány n. o. v roku 2013 

 

Správna rada n.o. :  

 

JUDr. Peter HOLÝ  

PaedDr. František SOLÁR   

Mgr. Judita EXNEROVÁ 

Mgr. Lucia KUPČÍKOVÁ 

 

Revízor n. o. 

 

ThLic. Radovan SEKAN 

 

Štatutárny zástupca a riaditeľ n. o. 

 

Damián EXNER 
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Prehľad činnosti n. o. za rok 2013 

 

Nezisková organizácia za rok 2013 nevyvíjala žiadnu činnosť. 

 

Hospodárenie n. o. v roku 2013 

  

Nezisková organizácia za rok 2013 nevyvíjala žiadnu hospodársku 

činnosť. Z vkladu zakladateľa boli uhradené náklady spojené 

s registráciou neziskovej organizácie a to :  

Registračný poplatok  - 66,-  € 

Overenie podpisu        - 4,50 € 

Občerstvenie pri prvom zasadnutí správnej rady 

Občerstvenie                - 14,49 €      

 

Spolu vo výške             -  70,50 €  

Ostatné finančné prostriedky vo výške 29,50 € sú v pokladni n. o. 

 

Stav a pohyby majetku n. o. v roku 2013 

Nezisková organizácia eviduje k 31.12.2013 majetok finančnej hotovosti 

vo výške 29,50 € v pokladni.  

 

Výrok auditora k hospodáreniu n. o. 

 

Nezisková organizácia nemá povinnost auditu ročnej účtovnej uzávierky a 

hospodárenia podľa zákona o účtovníctve. 

 

Prílohy 

 

Príloha č. 1:  

Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2013 

Príloha č. 2:  

Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2013 
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Záver 

 

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy rozbehne svoju činnost až 

V roku 2014 v súčinnosti s občianskym združením „Zober loptu, nie 

drogy“. 

Prihlási sa ako poberateľ 2% podielu zaplatenej dane až v roku 2014. 

 

Táto správa je uverejnená i na stránke www.zoberloptu.sk  

 

 

 

         Damián EXNER  

 riaditeľ a štatutárny zástupca  

   Zober loptu, nie drogy n.o. 

 

http://www.zoberloptu.sk/

