
Občianské združenie  
Stromček šťastia             
Bizetova 1, 949 11 Nitra             
 
 
 
 
Vec: 
Žiadosť na vykonávanie zbierok.
 
 
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy ,odbor všeobecnej vnútornej správy, Drie
22,826 86 Bratislava rozhodnutím povolilo  Občianskemu združeniu 
sídlom Bizetova 1, Nitra, IČO: 42
 
Verejnoprospešný účel zbierky je humanitárna a
postihnuté skupiny osôb a pacientov s
Týmto zdvorilo žiadame súhlas na vykonávanie verejnej zbierky 
2014.  
Snažíme sa aspoň formou verejných zbierok
prvoradou našou prioritou sú deti s
Vopred Vám ďakujeme. 
V prípade súhlasu budeme v plnej miere rešpektovať Vami určené podmienky pri vykonávaní 
zbierky. 
Každý dobrovoľný aktivista musí na požiad
z Ministerstva vnútra SR. 
Posielame aj Vám v prílohe kópie povolení z Ministerstva vnútra SR. 
Za riadne konanie verejnej zbierky zodpovedajú
Bc. Rosemarie Bednáriková, Mgr. Penzesová
 
Vec vybavuje : Bc Bednáriková,
V Nitre dňa: 19. 03. 2014 
 
 
 
 
       
 
 

 

             
 

Žiadosť na vykonávanie zbierok. 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy ,odbor všeobecnej vnútornej správy, Drie
22,826 86 Bratislava rozhodnutím povolilo  Občianskemu združeniu STROMČEK ŠŤASTIA 

: 42337828, vykonávanie verejných zbierok na celom území SR.

Verejnoprospešný účel zbierky je humanitárna a charitatívna pomoc pre sociálne a
pacientov s onkologickým ochorením. 

Týmto zdvorilo žiadame súhlas na vykonávanie verejnej zbierky v meste Komárno

Snažíme sa aspoň formou verejných zbierok pomôcť pacientom ktorý to  potrebujú, ale 
prvoradou našou prioritou sú deti s onkologickým ochorením.  

plnej miere rešpektovať Vami určené podmienky pri vykonávaní 

Každý dobrovoľný aktivista musí na požiadanie predložiť všetky povolenia

Posielame aj Vám v prílohe kópie povolení z Ministerstva vnútra SR.  
ie verejnej zbierky zodpovedajú: 

, Mgr. Penzesová. 

Bc Bednáriková, mobil: 0911 487 154 

 

  Rosemarie Bednáriková 
Predsedníčka občianskeho združenia Stromček šťastia

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy ,odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 
STROMČEK ŠŤASTIA so 

vykonávanie verejných zbierok na celom území SR. 

sociálne a zdravotne  

Komárno dňa 20. 03.  

ktorý to  potrebujú, ale 

plnej miere rešpektovať Vami určené podmienky pri vykonávaní 

žiť všetky povolenia, ako aj povolenie 

Stromček šťastia 

 


