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STRATÉGIA A CIELE
NADÁCIE VEOLIA SLOVENSKO
Nadácia Veolia Slovensko bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 06.10.2006 pod číslom 203/Na-2002-846.
Nadácia Veolia Slovensko z hľadiska potenciálu získaných zdrojov patrí medzi malé nadácie.
Nadácia Veolia Slovensko bolo založená predovšetkým na podporu:
• aktivít v mestách a mikroregiónoch, kde žijú a pracujú spolupracovníci spoločností v skupine Veolia Slovensko,
• aktivít, ktorých výsledky budú mať reálny a vyčísliteľný regionálny dosah na určené cieľové skupiny projektu,
• projektov, ktoré sú aj s prispením nadácie trvalo udržateľné a konkrétne prispievajú k zlepšeniu v oblastiach,
ktoré slúžia na podporu verejnoprospešného účelu.
Dlhodobá stratégia Nadácie Veolia Slovensko bola definovaná nasledovne:
• Zabezpečiť podporu minimálne jedného veľkého projektu v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.
Tento projekt by mal mať dlhodobý charakter a mal by plniť strategický cieľ daný verejnoprospešným účelom.
• V roku 2016 sa počet dlhodobo podporovaných projektov stabilizoval na počte päť. Nadácia Veolia Slovensko každoročne
podporuje a rozvíja aspoň tri športové aktivity pre deti a mládež, a tým sa angažuje pri podpore a ochrane zdravia a zdravého
životného štýlu. Taktiež dlhodobo podporuje dva väčšie projekty zamerané na podporu mentálne alebo telesne postihnutých
a znevýhodnených detí a dospelých, ich rodiny na celom Slovensku, na potieranie prejavov diskriminácie a na výchovu
verejnosti k tolerancii.
• Zvyšné zdroje sú využívané na podporu menších a krátkodobých projektov a na zvýšenie hodnoty majetku nadácie.
• Nadácia sa opiera vo svojej činnosti predovšetkým o sieť dobrovoľných spolupracovníkov
a snahou orgánov nadácie je redukovať výdavky na správu nadácie na minimum.
• Nadácia buduje sieť dlhodobých partnerstiev s cieľom zabezpečenia dlhodobého
rastu objemu disponibilných prostriedkov na nadačnú činnosť.
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Ciele Nadácie Veolia Slovensko
Nadácia Veolia Slovensko sa snaží vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadostí o pomoc, podporu, rozvoj a ochranu v oblasti
kultúrnych a duchovných hodnôt, športovým nadšencom a skupinám i jednotlivcom, ktorí potrebujú pomoc pri riešení
rôznych životných problémov a výziev.

Nadácia chce podporovať vykonávanie verejnoprospešných
aktivít v súlade s cieľmi v nasledujúcich oblastiach:
•
•
•
•
•

podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia na Slovensku,
podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

Výročná správa Nadácie Veolia Slovensko za rok 2016 bude predložená na schválenie na zasadnutí správnej rady Nadácie
Veolia Slovensko dňa 16. 5. 2017.
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1. PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH
V OBDOBÍ OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie

V roku 2016 si Nadácia Veolia Slovensko pripomenula 10. výročie svojej existencie.
Počas minulého roku nadácia podporila mnohé projekty v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry, ako aj životného prostredia predovšetkým
v mestách, kde pôsobí skupina Veolia Energia Slovensko.
Svoju pomoc rovnako venovala i zamestnancom spoločnosti a ich rodinám, ktorí
sa ocitli v neľahkých životných situáciách. Minulý rok podporila Nadácia Veolia
Slovensko po prvýkrát aj projekt Zamestnanecké granty, ktorý je určený všetkým
zamestnancom na podporu projektov, v ktorých sa angažujú ako dobrovoľníci
v ich voľnom čase.

Prehľad vybraných projektov
za rok 2016
Sociálna oblasť
Nadácia Veolia Slovensko tradične podporila Deň krivých zrkadiel, ktorý je venovaný ľuďom s mentálnym postihnutím. O kultúrny program sa postarali hudobné
kapely a zahanbiť sa nedali ani ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí ukázali,
čo dokážu.
Nadácia Veolia Slovensko pomohla pri organizácii 12. ročníka medzinárodných
rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom Zlatá rybka 2016. Preteky každý rok pripravuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec.
Nadácia Veolia Slovensko a zamestnanci spoločnosti Veolia Energia Slovensko,
a.s. spoločne prispeli na finančný dar pre občianske združenie Brána do života,
ktoré prevádzkuje krízové centrum pre obete domáceho násilia a neštátny detský
domov. Finančný dar bol venovaný klientke centra na dokončenie vysokoškolského
vzdelania.
V roku 2016 smerovala podpora z Nadácie Veolia Slovensko aj do projektu Mosty
bez bariér, ktorý sa konal v septembri v Pribeníku. Ide o celodenný festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí.
Podpora športu a zdravia
Nadácia Veolia Slovensko podporila aj ďalšie projekty. Tradične prispela na podporu
mládežníckeho športu v Žiari nad Hronom. Prispela aj na rehabilitačný pobyt
v zahraničí, na podporu zdravia a športu seniorov a hendikepovaných občanov
v domove dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých v Holíči. V neposlednom
rade nadácia prispela aj deťom s viacnásobným postihnutím na projekt „Vnímam
seba, vnímam svet“, ktorý realizuje OZ Baobab.
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Podpora kultúry a komunitného života
Nadácia Veolia Slovensko podporila aj mnohé kultúrne podujatia. Už niekoľko rokov
prispieva na organizáciu mestských kultúrnych podujatí napr. v Senci, Lučenci, Bratislave, čím podporuje komunitný projekty v mestách, kde pôsobí skupina Veolia
Energia Slovensko.
Zamestnanecké granty Veolia 2016
Nadácia Veolia Slovensko nezabúda ani
na zamestnancov skupiny Veolia Energia. Pri príležitosti 10. výročia činnosti
spustila program pod názvom Zamestnanecké granty Veolia. Prostredníctvom
zamestnaneckých grantov mohli zamestnanci získať finančný príspevok
na verejnoprospešné projekty pod podmienkou, že sa budú podieľať na ich
realizácii ako dobrovoľníci.
Do programu sa zapojilo 16 zamestnancov v rámci celej skupiny a nadácia prispela na realizáciu 10 projektov. Zamestnanci vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci pomohli napríklad pri organizácii letného tábora, rehabilitačného
pobytu, kultúrnych podujatí, rekonštrukcii pieskoviska a športoviska a prispeli
aj na vytvorenie pracovnej dielne pre
imobilných obyvateľov.
Na základe úspechu získavania prostriedkov z titulu prijímateľa podielu
2% zaplatenej dane z príjmu v minulých
rokoch, Správna rada rozhodla o tom,
že nadácia sa bude naďalej uchádzať
o prostriedky z tohto zdroja. Dňa 15. 12.
2015 nadácia získala osvedčenie ako
prijímateľ podielu 2% z daní podľa §50
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení pre zdaňovacie
obdobie roku 2015 registrované v Notárskom centrálnom registri určených
právnických osôb pod spisovnou značkou NCRls 51257/2015.
V roku 2016 Nadácia Veolia Slovensko po desiaty krát prijala prostriedky z titulu prijímateľa podielu 2% z daní v súlade s ustanovením
§ 50 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre zdaňovacie obdobie roku 2015 bolo v roku 2016 celkom prijatých 57 129,68 EUR
z toho fyzické osoby darovali na účet nadácie 5 907,63 EUR a právnické osoby 51 222,05 EUR.
Od roku 2013 má Nadácia Veolia Slovensko v súlade s ustanovením § 50 ods. 12) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom
znení, zriadený v Tatra banke osobitný účet z dôvodu prijímania a čerpania finančných prostriedkov z podielu 2% dane z príjmu.
Ostatné finančné prostriedky sú vedené v Tatra banke na bežnom účte.
Správna rada nadácie sa v roku 2016 zišla na svojom zasadnutí 5 krát, a to dňa 18. februára, 27. mája, 5. septembra, 30. septembra a 13. decembra. Pri stretnutiach schválila rozpočet na rok 2016, prehodnocovala žiadosti o podporu z nadácie, kontrolovala plnenia prijatých
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, členovia prednášali inovatívne riešenia fungovania nadácie a dozorná rada vykonala kontrolu
správnosti vedenia účtovníctva.
Správna rada rozhodla v roku 2016 o podpore projektov, ktoré sú bližšie uvedené v bode 5). výročnej správy a plnia verejnoprospešný účel.
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2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA,

zhodnotenie základných údajov zahrnutých
v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Nadácia Veolia Slovensko má zriadený osobitný účet v Tatra banke, na ktorý boli prijaté finančné prostriedky zodpovedajúce
podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku. Číslo účtu je 2628225845/1100.
Ostatné finančné prostriedky sú vedené na bežnom účte v Tatra banke, číslo účtu 2623225846/1100.
V roku 2016 prevádzkové výdavky nadácie predstavovali hlavne výdavky spojené s vedením bankového účtu nadácie
a zabezpečením povinností vyplývajúcich zo zákona a to najmä náklady spojené s uskutočnením auditu nadácie, poplatkov za výpisy z bankového účtu pre potreby auditu a náklady spojené so zverejnením výroku audítora vo vestníku.
K 01. 01. 2016 bol stav na bankovom účte 185 229,35 EUR
K 31. 12. 2016 bol stav na bankovom účte 194 064,13 EUR
Podľa výkazu ziskov a strát celkové výnosy vrátane prijatých darov, bankových úrokov a prijatých 2% daní v roku
2016 predstavovali 51 865,46 EUR.
Podľa výkazu ziskov a strát celkové náklady vrátane zrážkovej dane z úrokov, úhrad faktúr a poskytnutých
darov predstavovali 62 266,36 EUR.
Koncom roka 2015 boli výnosy z nevyčerpaných príspevkov 2% dane za rok 2014 preúčtované na účet
384 - Výnosy budúcich období vo výške 3 542,05 EUR.
V roku 2016 Nadácia Veolia Slovensko prijala 57 129,68 EUR ako príspevky z 2% daní. Z tejto sumy použila v roku
2016 34 351,95 EUR a zvyšných 22 777,73 EUR bolo preúčtovaných na účet 384 - Výnosy budúcich období.
Za rok 2016 bola v hospodárení roku 2016 vytvorená rezerva 3,50 EUR na špecifikáciu podielu zaplatenej
dane a rezerva na výkon auditu vo výške 1,20 EUR.
Nadácia v roku 2016 nevlastnila žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok.
Nadácia v roku 2016 nedisponovala žiadnymi právami, z ktorých by mohli plynúť finančné príjmy alebo
naturálne požitky.
Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke a Výrok audítora sú pripojené v Prílohe č. 1
tejto Výročnej správy.
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3. PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV)
PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Príjmy nadácie v roku 2016 pozostávali:
- dary od právnických osôb v celkovej výške
- úroky z vkladov na bankovom účte nadácie v celkovej výške
- príjem z 2% z daní podľa §50 zákona 595/2003 Z. z.

13 962,29 EUR
9,17 EUR
57 129,68 EUR

Príjmy nadácie celkom za rok 2016
Výnosy nadácie celkom za rok 2016

71 101,13 EUR
51 865,46 EUR

4. PREHĽAD O DARCOCH,

ak hodnota darov alebo výška pripísaných
prostriedkov na bankový účet od toho
istého darcu presahuje 331 EUR.

C - bau, spol. s r.o.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 31 36 5787

1 750,00 EUR

C - Shop spol. s r.o. ,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 31 362 028

4 430,00 EUR

Veolia Energia Slovensko, a.s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 702 257

4 300,00 EUR

Sloveo a.s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 926 163

1 000,00 EUR

Veolia Energia Poprad, a.s.
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 31 730 574

600,00 EUR

celkom

12 080,00 EUR
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5.1. PREHĽAD O FYZICKÝCH OSOBÁCH
A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH,
ktorým nadácia poskytla prostriedky na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia
založená a informácia, akým spôsobom
sa tieto prostriedky použili.

Nadácia v roku 2016 poskytla finančné prostriedky v celkovej sume 62 137,00 EUR na základe žiadosti o podporu verejnoprospešného projektu nasledujúcim fyzickým a právnickým osobám:

Por.č. Žiadateľ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14

Baobab o.z.
Bronzová 814/2D
851 10 Bratislava
IČO: 42414610
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb pre
dospelých Holíč
Kátovská 21
908 51 Holíč
IČO: 00596299
OKULUS, občianske
združenie
Rázusova 1,
071 01 Michalovce
IČO: 45007331
Občianske združenie
Brána do života
Medveďovej 4,
851 03 Bratislava
IČO: 31804713
Tatranská galéria Poprad
Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
IČO: 37781481
Mestský športový klub
Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A.Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36618357
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v SR
Štúrova 6
811 02 Bratislava
IČO: 00683191

Účel
Peňažný dar za účelom finančného príspevku
na realizáciu projektu „ Vnímam seba, vnímam
svet- otvorenie denného centra Baobab
pre deti s viacnásobným postihnutím “

Dar
vo výške
v EUR

Uhradený
dňa

Poznámka
(z 2% al.
vlastné zdroje)

2 000,00
EUR

23. 3. 2016

2%

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu projektu
„otvorenie Fit parku pre seniorov
a hendikepovaných občanov“

500,00
EUR

17. 3. 2016

2%

Peňažný dar- podpora aktivít pre
reintegráciu telesne postihnutých,
podpora rehavilitačnej starostlivosti

500,00
EUR

15 .4. 2016

2%

Peňažný dar - podpora zdravia, duševnej
pohody a pomoc deťom, ktorých zdravie,
život a riadna výchova sú ohrozené,
matkám a deťom, na ktorých je páchané
domáce násilie.

1 000,00
EUR

20. 4. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného príspevku
na realizáciu edukatívneho programu a
prezentácie vedecko-výskukmnej činnosti
pre základné, stredné a umelecké školy

400,00 EUR

19. 5. 2016

2%

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na podporu športového klubu,
práci s mládežou a ochrany a podpory
zdravia

10 000,00
EUR

9. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu projektu „Deň
krivých zrkadiel 2016“s cieľom podporiť
ľudí s mentálnym postihnutím

2 000,00
EUR

9. 6. 2016

VZ

ZO SZTP vo Vrbovom
Oslobodenia 823/15
922 03 Vrbové
IČO: 36084760

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu projektu „Hipoterapia- ako zdroj odstránenia alebo
zmiernenia pohybových a psychických
ochorení“
Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu projektu „Dokumentárny film k 65. výročiu vzniku DSS
Rohov“

200,00
EUR

9. 6. 2016

VZ

1 000,00
EUR

7. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu podujatia
„Dúbravské hody 2016“

3 000,00
EUR

2. 8. 2016

2%

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu projektu „Dni
Petržalky 2016“

3 000,00
EUR

9. 6. 2016

VZ

Podpora festivalu “Senecké leto a Veľký
letný festival“ ktorý poriada mesto Senec
a je významným spoločenským a kultúrnym podujatím

1 400,00
EUR

23.8.2016

2%

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na vydanie brožúrovanej knihy
o danej mestskej časti

500,00
EUR

9. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na divadelného predstavenia
„SARKÁNYI“

450,00
EUR

1. 7. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na podporu aktivít mesta Vráble v oblasti spoločenských a kultúrnych
podujatí

2 000,00
EUR

23. 8. 2016

2%

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu projektu „Deň
mesta Vrbové“

500,00
EUR

19. 9. 2016

2%

17.

Bertalan Balogh
L.Kossutha 611/61
07 701 Kráľovský Chlmec

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku- účasť na Medzinárodnom
maratóne mieru v Košiciach s dátumom
konania 2.10.2016

50,00
EUR

27 .9. 2016

2%

18.

Hokejový klub Brezno,
občianske združenie
Zimný štadión L. Horského
L. Novomeského 34
977 01 Brezno
IČO: 31905277

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na podporu športových
podujatí pre deti a mládež v meste Brezno

15 000,00
EUR

19. 9. 2016

2%

19.

Nepeňažný dar- zostava hracích prvkov
Mesto Brezno
zakúpených od spoločnosti Preliezky
Námestie gen. M.R. Štefánika 1
Trubíni s.r.o. za účelom umiestnenia na
977 01 Brezno
novootvorenom detskom ihrisku SládIČO: 00313319
kovičova ulica v Brezne.

1 144,00
EUR

24. 10. 2016

2%

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Promethea
Rohov 27
906 04 Rohov
IČO: 37847473
Mestská časť BratislavaDúbravka
Žatevná 2,
844 02 Bratislava
IČO: 00603406
Mestská časť Bratislava –
Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
IČO: 00603201
Mesto Senec,
Mierové námestie 8,
903 01 Senec
IČO:00305065
Mestská časť Bratislava –
Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11
825 61 Bratislava
IČO: 00641383
Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15
040 01 Košice
IČO: 00133132
Mládežnícky parlament
Vráble, občianske združenie
Hlavná 1221
952 01 Vráble
IČO: 37853368
Mesto Vrbové
Ul. M.R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
IČO: 00313190

15

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016 » Nadácia Veolia Slovensko

20.

Mesto Lučenec
Ulica novohradská 1
984 01 Lučenec
IČO: 00316181

21.

Alena Nemečková
Jégeho 21
821 08 Bratislava

22.

Balneologické múzeum
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 36086967

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku Rúbanisko II- realizácia
streetworkoutového ihriska“
Finančná výpomoc manželke zosnulého
bývalého dlhoročného zamestnanca,
pána Františka Nemečka, a podpora zdravotne postihnutého syna.
Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na vydanie knihy o rozvoji
kúpeľného mesta Piešťany

10 000,00
EUR

24. 10. 2016

2%

1 000,00
EUR

19. 10. 2016

2%

400,00
EUR

14. 12. 2016

2%

Zamestnanecké granty:

Por.č. Žiadateľ

1.

SRRZ- Rodičovské združenie
pri materskej škole
Poľná 1
Peňažný dar za účelom finančného
040 14 Košice
príspevku na vybudovanie malej
IČO: 17319617/2757
telocvične v priestoroch bývalej zborovne

2.

Zamestnanec/ garant:
Milan Berka
Mesto Svit
Hviezdoslavova 32
059 21 Svit
IČO: 00326607

3.

Zamestnanec/ garant:
Oľga Bublíková
Folklórny súbor ILOSVAI
Mierová 431
044 55 Veľká Ida
IČO: 35542039

4.

Zamestnanec/ garant:
Judita Erdélyi
Drahovská včielka
Školská 907/2
922 41 Drahovce
IČO: 42158036
Zamestnanec/ garant:
Dušan Choreň
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Účel

Dar
vo výške
v EUR

Uhradený
dňa

Poznámka
(z 2% al.
vlastné zdroje)

500,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na vybudovanie ochrannej
sieťovej zábrany a zhotovenie drevených
stojanov na terčovnice v telocvični vo
Svite pre deti venujúce sa lukostreľbe

381,00
EUR

7. 7. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na realizáciu voľnočasových
aktivít v rámci tradičnej ľudovej kultúry
prostredníctvom vyučovania tanečných
a remeselných aktivít

500,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na projekt revitalizácie dvoch
pieskovísk v areáli MŠ Drahovce

850,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

5.

6.

Občianske združenie
svätého Jozefa
Podbrezová 28
831 06 Bratislava
IČO: 42416205
Zamestnanec/ garant:
Petronela Chovaníková
Mestský športový klub Žiar
nad Hronom, spol. s.r.o.
A. Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36618357

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na vytvorenie novej stolárskej
dielne v DSS a ZPS Rača a zabezpečenie
kurzov plávania a rehabilitácie pre imobilných obyvateľov zariadenia

500,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na rekonštrukciu telocviční
Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom

1 102,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na týždenný „Letný pobyt
Iskierka“ ako pomoc viacnásobne postihnutým mladým ľuďom

1 200,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na vybudovanie trasového,
vinohradnícko-ovocinárskeho náučného
chodníka „Šalaperská hora“

360,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na hudobno-výtvarný festival
„Festival Familiar“

200,00
EUR

24. 6. 2016

VZ

Peňažný dar za účelom finančného
príspevku na interaktívnu včelársku
výstavu „ARTAPIS“ zameranú na environmentálne vzdelávanie žiakov

500,00
EUR

7. 7. 2016

VZ

Zamestnanec/ garant:
Jaroslav Jelža

7.

8.

9.

10

Občianske združenie
Iskierka
Beethovenova 20
917 08 Trnava
IČO: 36086762
Zamestnanec/ garant:
Jozef Matlák
Základná organizácia
Slovenského zväzu
záhradkárov Veľký Biel
Železničná 40
900 24 Veľký Biel
IČO: 001781520119
Zamestnanec/ garant:
Benedikt Nagy
Vráble v Európe
Hviezdoslavova 1165/22
952 01 Vráble
IČO: 42203376
Zamestnanec/ garant:
Július Ploth
Mgr. Helena Proková Mališová
Štetinova 3
811 06 Bratislava
IČO: 40255646
Zamestnanec/ garant:
Viktor Prímus
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5.2. ZVEREJNENIE ŠPECIFIKÁCIE
POUŽITIA PRIJATÉHO PODIELU
ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV
FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH
OSÔB (podľa § 50 ods. 13 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Nadácia oznámila do obchodného vestníka dňa 27.04.2017 pod číslom 1636941 špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzických a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2014 prijaté v roku 2015
v celkovej sume 37 240,36 EUR, použité v roku 2015 a 2016:

Por.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
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Účel použitia podielu
zaplatenej dane
Použité v roku 2015:
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu
športového klubu, práci s mládežou a ochrany a podpory zdravia
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu
„Rozšírenie pohybových aktivít v mestskom Lučeneckom parku“
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu
podujatia „Dúbravské hody 2015“
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu
športových podujatí pre deti a mládež v meste Brezno
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu aktivít
mesta Vráble v oblasti spoločenských a kultúrnych podujatí
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu
projektu „Deň mesta Vrbové“
Nepeňažný dar - zakúpenie propagačných materiálov
na oslavu 30. výročia otvorenia Domu tretieho veku
Nepeňažný dar - zostava hracích prvkov za účelom umiestnenia
a obohatenia oddychovej zóny v tzv. Literárnom parku osobností
mesta Brezna
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu
športového gymnastického klubu, práci s mládežou
a ochrany a podpory zdravia
eňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu
projektu „Na krídlach anjelov 2015 “

Iné
Výška použitého podielu Spôsob použitia
zaplatenej dane na tento podielu zaplatenej údaje
dane
účel (v euro)

4 367,83
5 000,00
2 000,00
15 000,00
2 000,00
500,00
1 443,08

Darovacia zmluva,
bankový prevod
Darovacia zmluva,
bankový prevod
Darovacia zmluva,
bankový prevod
Darovacia zmluva,
bankový prevod
Darovacia zmluva,
bankový prevod
Darovacia zmluva,
bankový prevod
Darovacia zmluva,
bankový prevod

1 887,40

Darovacia zmluva,
bankový prevod

1 000,00

Darovacia zmluva,
bankový prevod

500,00

Darovacia zmluva,
bankový prevod

Por.č.

11.

12.
13.
14.
15.

Účel použitia podielu
zaplatenej dane
Použité v roku 2016:
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu
projektu „ Vnímam seba, vnímam svet - otvorenie denného
centra Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu
projektu „ otvorenie Fit parku pre seniorov a hendikepovaných občanov“
Peňažný dar- podpora aktivít pre reintegráciu telesne postihnutých, podpora rehabilitačnej starostlivosti
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu
edukatívneho programu a prezentácie vedecko-výskumnej
činnosti pre základné, stredné a umelecké školy
Peňažný dar za účelom finančného príspevku na vydanie
knihy o rozvoji kúpeľného mesta Piešťany

Iné
Výška použitého podielu Spôsob použitia
zaplatenej dane na tento podielu zaplatenej údaje
dane
účel (v euro)

2 000,00

Darovacia zmluva,
bankový prevod

500,00

Darovacia zmluva,
bankový prevod

500,00

Darovacia zmluva,
bankový prevod

400,00

Darovacia zmluva,
bankový prevod

142,05

Darovacia zmluva,
bankový prevod

6. CELKOVÉ VÝDAVKY (NÁKLADY)

v členení na výdavky podľa jednotlivých
druhov činností nadácie a osobitne výšku
výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane
rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 1
a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona č.34/2002
Z.z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

6.1. POUŽITIE MAJETKU NADÁCIE
V roku 2016 boli prostriedky nadácie využité na podporu projektov uvedených v kapitole 5.
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6.2. VÝDAVKY (NÁKLADY)
NA SPRÁVU NADÁCIE
V roku 2016 nadácia plánovala nasledovné výdavky na správu nadácie:
V súlade s ustanovením § 28 zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, Správna rada na svojom zasadnutí dňa 18.2.2016 rozhodla, že výdavky (náklady) na správu nadácie v roku 2016 budú
v celkovej výške 600,00 EUR v nasledujúcom členení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

Celkom:

350,00 EUR
0,00EUR
150,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
100,00 EUR

600,00 EUR

Skutočné výdavky na správu Nadácie v roku 2016 dosiahli sumu 129,56 EUR a boli nasledovné:

6.2.1. Výdavky (náklady) na ochranu
a zhodnotenie majetku nadácie
V roku 2016 nadácia nemala žiadne náklady na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie okrem nákladov na zrážkovú daň
z úrokov vo výške 1,70 EUR

6.2.2. Výdavky (náklady) na propagáciu
verejnoprospešného účelu nadácie
V roku 2016 nadácia nemala žiadne náklady na propagáciu verejnoprospešného účelu
nadácie. Nadácia bola propagovaná na internetovej stránke skupiny Veolia Energia
Slovensko www.vesr.sk na samostatných stránkach venovaných nadácii. V internom
časopise Energiemag Slovensko boli zverejnené zámery činnosti nadácie a bola zverejnená
výzva na predkladanie návrhov projektov na podporu a výzva spolupracovníkom na aktívne
zapojenie sa do činnosti nadácie formou dobrovoľnej spolupráce.
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6.2.3. Výdavky (náklady) na prevádzku nadácie
Náklady na prevádzku nadácie v roku 2016 boli v celkovej sume 127,86 EUR:
audit hospodárenia nadácie
poplatok za zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku
poplatok banke za vydanie potvrdenia pre potreby výkonu auditu
poplatok za notárske služby

1,40 EUR
3,50 EUR
70,00 EUR
52,96 EUR

6.2.4. Výdavky (náklady) na odmenu
za výkon funkcie správcu
V roku 2016 nadácia nemala žiadne náklady na odmenu za výkon funkcie správcu.

6.2.5. Výdavky (náklady) na cestovné náhrady
V roku 2016 nadácia nemala žiadne náklady na cestovné náhrady.

6.2.6. Výdavky (náklady) na mzdové náklady
V roku 2016 nadácia nemala žiadne mzdové náklady.

6.2.7. Výdavky (náklady) na ostatné činnosti
spojené s prevádzkou nadácie
V roku 2016 nemala nadácia náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou
nadácie.
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7. ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ
LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV,
ktoré nastali v hodnotenom období

V roku 2016 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov:
SPRÁVCA NADÁCIE:
Miroslav Kot
SPRÁVNA RADA:
Ivan Skačan – predseda správnej rady
JUDr. Eva Lantayová – členka správnej rady
Ing. Lucia Burianová – členka správnej rady
DOZORNÁ RADA:
Viola Szekerešová – predseda dozornej rady
Ing. Martin Kabát – člen dozornej rady
Mgr. Katarína Nogelyová – člen dozornej rady

8. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
SPRÁVCU NADÁCIE
Správca nadácie Miroslav Kot vykonával funkciu správcu nadácie bez nároku na odmenu.
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9. PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH
FONDOV SPOLU S PREHĽADOM
O PROSTRIEDKOCH NADAČNÝCH
FONDOV
V roku 2016 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond.

10. ĎALŠIE ÚDAJE
Za rok 2016 nenastali žiadne ďalšie skutočnosti, ktoré by mali byť zverejnené v tejto výročnej správe.

Za Nadáciu Veolia Slovensko:
V Bratislave, dňa 11. 5. 2017

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..
Miroslav Kot
Viola Szekerešová
Ivan Skačan
správca Nadácie
Predseda Dozornej rady
Predseda Správnej Rady
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11. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA,
SÚVAHA, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT,
POZNÁMKY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
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Nadácia Veolia Slovensko
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
www.vesr.sk
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