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Číslo spisu
SVS-OVS2-2020/022101-002

Vybavuje

Bratislava
11. 08. 2020

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako príslušný
správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) 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 registrácii verejnej zbierky
neinvestičného fondu s názvom Fórum života n.f., so sídlom Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava, IČO: 45739358,
rozhodlo takto:

Výrok rozhodnutia
Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach sa na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky neinvestičného fondu
s názvom Fórum života n.f. zapisuje verejná zbierka s názvom „Sviečka za nenarodené deti 2020“ do registra
verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-022101 na všeobecne prospešný účel ochrany
ľudských práv, ochrany zdravia a rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, ktorej čistý výnos
bude použitý na území Slovenskej republiky pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) bude vykonávaná neinvestičným fondom s názvom Fórum života n.f. (ďalej
len „neinvestičný fond“) na celom území Slovenskej republiky kombináciou týchto spôsobov:

a) zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky od 1. septembra
2020 do 30. júna 2021,
b) zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“)
prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na
telefónne číslo 877 od 1. septembra 2020 do 30. júna 2021; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ
SMS bude 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do
90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
c) zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 26. októbra 2020 do 08. novembra 2020; neinvestičný fond
otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia vykonávania zbierky do prenosných pokladničiek a zabezpečí, aby
vybrané príspevky boli po vyhotovení zápisnice o otvorení pokladničky vložené do piatich dní odo dňa otvorenia
pokladničky na osobitný účet,
d) predajom predmetov od 1. septembra 2020 do 30. júna 2021, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške
minimálne 70% predajnej ceny; neinvestičný fond vedie evidenciu o predmetoch určených na predaj a takto získané
príspevky za každý kalendárny mesiac trvania zbierky vloží na osobitný účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca,
e) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na
získanie príspevkov od 1. septembra 2020 do 30. júna 2021, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 100%
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z ceny vstupeniek; neinvestičný fond vedie evidenciu o vstupenkách určených na predaj a takto získané príspevky
za každý kalendárny mesiac trvania zbierky vloží na osobitný účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca;

2. číslo osobitného účtu zbierky je SK25 0900 0000 0050 3335 7295, vedenom v peňažnom ústave Slovenská
sporiteľňa, a. s., na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov
na osobitnom účte tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s
použitím čistého výnosu zbierky; náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky;

3. zbierku vykonávanú zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek, predajom predmetov a predajom
vstupeniek možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti,
a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti; zbierku možno
vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase;

4. vykonaním zbierky zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek neinvestičný fond písomne poverí fyzické
osoby, v ktorých sprievode je aspoň jedna osoba, ktorá dovŕšila pätnásty rok svojho veku a zabezpečí jednotné
označenie týchto osôb pri vykonávaní zbierky; tieto osoby nemožno odmeniť z výnosu zbierky;

5. neinvestičný fond je povinný zabezpečiť pokladničky proti násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených
príspevkov a označiť pokladničky názvom neinvestičného fondu, nápisom „Verejná zbierka“, registrovým číslom
zbierky a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra verejných zbierok; v prípade viac pokladničiek
sa uvedie aj evidenčné číslo pokladničky; o otvorení pokladničky sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje názov
neinvestičného fondu, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra verejných zbierok s uvedením
správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vykonávania zbierky, názov obce, v ktorej sa zbierka vykonala,
celkovú sumu získaných príspevkov, meno, priezvisko a podpis najmenej dvoch poverených fyzických osôb,
ktoré dovŕšili osemnásty rok svojho veku a majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; v prípade viac
pokladničiek sa v zápisnici uvedie aj evidenčné číslo pokladničky;

6. pri predaji predmetov sa na každom predmete zreteľne vyznačí výška príspevku; ak to nie je možné alebo účelné,
oznámi neinvestičný fond ešte pred vykonávaním zbierky výšku príspevku na viditeľnom mieste, kde sa predmety
predávajú; neinvestičný fond vyvesí v priestore, kde sa predmety predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku
vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra verejných zbierok, dátum začatia a dátum
ukončenia zbierky, účel zbierky a výšku príspevku;

7. pri predaji vstupeniek uvedie neinvestičný fond na vstupenke výšku príspevku a číslo vstupenky; v priestore,
kde sa vstupenky predávajú, neinvestičný fond vyvesí oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, číslo
právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra verejných zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky
a účel zbierky;

8. osobou zodpovednou za vykonávanie zbierky je Mgr. Martin Agner, Svätoplukova 2671/1, 920 01 Pezinok;

9. predbežnú správu zbierky predloží neinvestičný fond Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení
zbierky najneskôr do 28. septembra 2021 a bude obsahovať prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu
zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a bankové výpisy z osobitného účtu;

10. záverečnú správu zbierky predloží neinvestičný fond Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení
zbierky najneskôr do 30. júna 2022 a bude obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu
zbierky;

11. neinvestičný fond na svojom webovom sídle www.sviecka.forumzivota.sk informuje o vykonávaní zbierky
zapísanej v registri verejných zbierok; na webovom sídle neinvestičný fond zverejní v príslušných lehotách podľa
bodu 9. a 10. 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
10. tohto rozhodnutia, a to počas aspoň 12 mesiacov.

Odôvodnenie
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S poukázaním na ustanovenie § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov sa od odôvodnenia tohto rozhodnutia upúšťa.

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

Fórum života n.f.
Heydukova 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika


