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Číslo spisu
SVS-OVS2-2020/024725-005

Vybavuje

Bratislava
21. 09. 2020

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, po
predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej
republiky, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“) v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v konaní o návrhu o predĺženie
verejnej zbierky zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-038121
občianskeho združenia s názvom wortundtat, so sídlom Ulica logistického parku 5967/1, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 42130646, rozhodlo takto:

Výrok rozhodnutia
Podľa § 7 ods. 4 a ods. 5 zákona o zbierkach sa na základe podaného návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie
verejnej zbierky zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-038121
občianskeho združenia s názvom wortundtat predlžuje vykonávanie verejnej zbierky zapísanej do registra verejných
zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-038121 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany
duchovných hodnôt ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, podpory práce
s deťmi a rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktorej čistý výnos bude použitý mimo územia Slovenskej
republiky na konto partnerskej organizácie Associatia Obsteasca Gloria v Moldavskej republike ako finančný
príspevok Diakonickému lekárskemu centru zdravia v Ceadir Lunga.

1. verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) zapísaná do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky
000-2019-038121 sa vykoná občianskym združením s názvom wortundtat (ďalej len „občianske združenie“) na
celom území Slovenskej republiky výlučne zbieraním dobrovoľných finančných príspevkov do stacionárnych
pokladničiek do 31. decembra 2021; občianske združenie otvorí pokladníčky do 15 dní odo dňa ukončenia
vykonávania zbierky do stacionárnych pokladničiek a zabezpečí, aby vybrané príspevky boli po vyhotovení
zápisnice o otvorení pokladničky vložené do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky na osobitný účet;

2. predbežnú správu zbierky predloží občianske združenie ministerstvu vnútra najneskôr do 30. marca 2022 a bude
obsahovať prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a
bankové výpisy z osobitného účtu;

3. záverečnú správu zbierky predloží občianske združenie ministerstvu vnútra najneskôr do 31. decembra 2023 a
bude obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky;
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4. občianske združenie na svojom webovom sídle www.wortundtat.sk. informuje o predĺžení vykonávania zbierky
zapísanej v registri zbierok; na webovom sídle občianske združenie zverejní v príslušných lehotách podľa bodu
2. a 3. tohto rozhodnutia predbežnú správu zbierky obsahujúcu prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého
výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a záverečnú správu zbierky s obsahom podľa bodu 3. tohto
rozhodnutia, a to počas aspoň 12 mesiacov.

Odôvodnenie
Návrhom z 10. augusta 2020 požiadalo občianske združenie wortundtat. správny orgán o predĺženie vykonávania
zbierky zapísanej do registra zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-038121, ktorý bol
správnemu orgánu doručený dňa 31. augusta 2020 a zaevidovaný pod číslom SVS-OVS2-2020/024725. Občianske
združenie požiadalo o predĺženie vykonávania tejto zbierky o ďalších 12 mesiacov, t.j. do 30. decembra 2021, ktorá
bude vykonávaná spôsobom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o zbierkach. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa
predĺženia vykonávania verejnej zbierky občianske združenie uviedlo skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky
s výnimkou potravín uzavrela od 16. 03. 2020 všetky predajne, vrátane maloobchodných predajní spoločnosti
DEICHMAN-OBUV SK, s.r.o., v ktorých malo občianske združenie umiestnené stacionárne pokladničky čo malo
za následok, že sa zbierka nemohla vykonávať. Občianske združenie súčasne priložilo podľa § 13 ods. 2 zákona
o zbierkach predbežnú správu zbierky už vykonanej zbierky pod registrovým číslom zbierky 000-2019-038121,
v ktorej oznámilo, že do 31. júla 2020 bol hrubý výnos zbierky v sume 45 EUR, ktorá bola získaná zbieraním
príspevkov do stacionárnych pokladničiek.

Správny orgán po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti
Slovenskej republiky do registra zbierok zapísal vykonávanie zbierky občianskym združením wortundtat pod
registrovým číslom 000-2019-038121, ktorá sa vykonáva od 01. januára 2020 do 31. decembra 2020 výlučne
zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek.

Podľa § 7 ods. 4 zákona o zbierkach môže správny orgán povoliť predĺženie vykonávania zbierky podľa odseku 3
o ďalších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Návrh sa podáva najneskôr 30 dní pred ukončením zbierky zapísanej v registri zbierok a musí
obsahovať dôvod predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky a predbežnú správu už vykonanej zbierky k poslednému
dňu predchádzajúceho mesiaca podľa § 13 ods. 2 zákona o zbierkach. Správny orgán vydá rozhodnutie o predĺžení
vykonávania zbierky do 15 dní odo dňa podania návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky a vykoná zápis
v registri zbierok.

Podľa § 7 ods. 5 zákona o zbierkach povolí správny orgán predĺženie vykonávania zbierky podľa odseku 3, ktorej
aspoň časť čistého výnosu sa použije mimo územia Slovenskej republiky len po predchádzajúcom súhlasnom
stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Skutočnosť, že od 16.03.2020 boli vládou Slovenskej republiky s výnimkou potravín uzavreté všetky predajne
vrátane predajní spoločnosti DEICHMAN-OBUV SK, s.r.o., v ktorých malo občianske združenie umiestnené
stacionárne pokladničky čo malo za následok, že sa predmetná zbierka nemohla vykonávať považuje správny orgán
za dostatočný dôvod hodný osobitného zreteľa na predĺženie vykonávania už zapísanej zbierky do registra zbierok,
a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov rozklad na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekciu verejnej správy,
odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, v lehote 15 dní od jeho doručenia. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Jana Vallová, PhD.
riaditeľka

Doručuje sa
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