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Záverečná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len
„ministerstvo“) bola dňa 20. 07. 2020 doručená záverečná správa verejnej zbierky zapísanej do registra verejných
zbierok pod registrovým číslom 000-2018-018434 (ďalej len „zbierka“) na základe rozhodnutia ministerstva číslo
SVS-OVS2-2018/018434 zo dňa 12. 06. 2018. Zbierka bola vykonávaná od 01. 07. 2018 do 31. 05. 2019.
Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná záverečná správa zbierky obsahuje všetky náležitosti podľa § 13 ods. 4
zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“).
Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o zbierkach“) právnická osoba je povinná do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu
orgánu predbežnú správu zbierky.
Ministerstvo konštatuje, že občianske združenie s názvom OBČIANSKE ZDRUŽENIE TÚLAVÉ ŠŤASTIE (ďalej
len „občianske združenie“) nedoručilo ministerstvu predbežnú správu zbierky tak ako to ustanovuje § 13 ods. 1
zákona o zbierkach. Predbežná správa zbierky mala byť ministerstvu doručená do 29. 08. 2019.
Podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona o zbierkach správny orgán uloží právnickej osobe pokutu od 100 eur do 1000 eur
ak právnická osoba nepredloží predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky v lehotách podľa § 13 ods. 1 a 3.
Vzhľadom na to, že ministerstvu nebola doručená predbežná správa zbierky malo ministerstvo občianskemu
združeniu uložiť pokutu od 100 do 1000 eur. Ministerstvo berie do úvahy skutočnosť, že ide o prvé porušenie
predmetného ustanovenia zákona o verejných zbierkach a preto výnimočne od uloženia pokuty upustilo. V prípade,
že pri vykonávaní ďalšej zbierky nebude zo strany občianskeho združenia dôsledne dodržaný zákon o zbierkach,
ministerstvo uloží občianskemu združeniu pokutu vo vyššej sadzbe.
Podľa dokladov záverečnej správy zbierky vyplýva, že hrubý výnos zbierky v sume 4 647,59 EUR, ktorý bol
získaný zasielaním peňažných príspevkov na osobitný účet v sume 215 EUR a zbieraním peňažných príspevkov do
prenosných pokladničiek v sume 4 431,59 EUR. je totožný s výškou čistého výnosu zbierky. Občianske združenie
použilo časť čistého výnosu zbierky v sume 3 701,21 EUR v súlade s účelom zbierky. Zvyšok sumy čistého výnosu
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zbierky (946,38 EUR) občianske združenie použije v súlade s účelom zbierky najneskôr do 30. 09. 2020, pričom
je povinné bezodkladne po použití predmetnej sumy ministerstvu predložiť doklady preukazujúce použitie zvyšnej
sumy čistého výnosu zbierky (bankové výpisy, faktúry a bločky).
Obsah záverečnej správy zbierky je občianske združenie povinné zverejniť na svojom webovom sídle v zmysle §
13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to počas
aspoň 12 mesiacov.
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