
 

                                                                                                                    
                                                          Prosíme vyplnené zaslať na 

                                                             
stastnesrdce@stastnesrdce.sk,    

 
  
O činnosti nášho občianskeho združenia sa môžete dozvedieť na internetovej stránke: www.minv.sk, 
www.stastnesrdce.sk, alebo na Facebooku, kde sú informácie o  výške získaných a prerozdelených finančných 
a materiálnych darov.  

 
 
Vybavuje: Mgr. Zuzana Lojková     tel: 0948 485 894,      stastnesrdce@stastnesrdce.sk,   
 

Šťastné srdce, občianske združenie 
Čiernovodská 1, 821 07 Bratislava 
IČO: 42138060, DIČ: 2022816422 
www.stastnesrdce.sk, tel. 0948485894 

 

 

 

VEC: Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku  podľa § 123 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník  s vykonávaním verejnej zbierky v roku 2015 podľa zák. NRSR č. 

162/2014 Zz.  na všeobecne prístupných miestach vo vlastníctve Vašej obce 

v súvislosti s konaním verejnej zbierky podľa zák. SNR č. 162/2014Zz. § 3 ods.4) 

a rozhodnutia MV SR č. SVS-OVS3-2014/031878 

 
Občianske združenie „Šťastné srdce“  je dobrovoľnou záujmovou organizáciou osôb združených 

v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v  znení neskorších predpisov.  Občianske združenie vzniklo registráciou 
15.1.2009 na MV SR (www.minv.sk sek. Verejná správa, reg. Obč. združ.)  čs: VVS/1-900/90-33326 a od 
svojho založenia funguje už 6rok. O.z. sa venuje pomoci ťažko zdravotne a telesne postihnutým deťom, 
občanom, ich rodinám a organizáciám , jeho základným cieľom je prispievať k  zlepšovaniu ich zdravotného 
stavu.  Za týmto účelom občianske združenie  získava finančné a  materiálne dary.  Na základe žiadosti o.z. 
„Šťastné srdce“ o povolenie konania verejnej zbierky od 5. Januára 2015 do 31. Decembra 2015 . vydalo dňa 
8. Decembra 2014   MV SR rozhodnutie pod č.: SVS-OVS3-2014/031878, ktoré zbierku povolilo na celom 
území Slovenskej republiky za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, ktoré je prílohou tejto žiadosti. 

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať ako vlastníka nehnuteľnosti – pozemku o súhlas 
s vykonaním verejnej zbierky na pozemkoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce a sú  všeobecne 
prístupné v centre obce, resp. v širšom okolí centra obce v zmysle zákona č. 162/2014 Zz. Zákon Slovenskej 
Národnej rady  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením 
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Tento súhlas ste ako vlastník oprávnený udeliť podľa § 123  zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a  podľa § 3 ods4) zák. 162/2014 Z.Z. 
o ver. Zbierkach  

Verejná zbierka v mestách a obciach v SR  bude prebiehať  vo vopred určených dňoch od 5.1.2015 do 
31.12.2015 na  všeobecne prospešný účel ochrany zdravia a  rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, 
ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky a to počas dňa na verejnom priestranstve a  po 
dohode s majiteľom v nákupných centrách a predajniach na základe rozhodnutia MV SR a  za daných 
podmienok. Termín plánovanej zbierky Vám vždy vopred oznámime.  

Termín plánovanej verejnej zbierky vo Vašom meste je 27. aprila 2015   

 
Aktivisti o.z. „Šťastné srdce“ musia mať pri sebe:  

-občiansky preukaz; vždy len! Fotokópiu! rozhodnutia MV SR; poverenie aktivistu od predsedu o.z. s 
originál s podpisom a pečiatkou; preukaz aktivistu pripnutý na viditeľnom mieste s  fotografiou aktivistu, kde 
je uvedené meno, identifikačné číslo, logo združenia – z prednej strany, na zadnej strane je IČO ,DIČ, sídlo 
združenia, tel. č. na predsedu združenia  spolu s pečiatkou a podpisom predsedu združenia. /Zaliate vo 
fólií./ 

Ak sa stane, že budete mať pri kontrole aktivistov akékoľvek podozrenie alebo problém, kontaktujte 
prosím 0948 485 894, Mgr. Zuzana Lojková,  predseda o.z. „Šťastné srdce“.  

 
Prílohy: R MV SR,  

 
     Mgr. Zuzana Lojková  
Predseda o.z. „Šťastné srdce“  

NE  -  SÚHLASÍM  

 Nehodiace sa prečiarknite  
 
 

 
Prosíme uviesť váš kontakt, podmienky konania zbierky:  
 
Kontaktná osoba- meno priezvisko: 
 
Email: 
 
tel. číslo: 
 
vaše podmienky konania zbierky: 

 

http://www.minv.sk/
http://www.stastnesrdce.sk/
mailto:stastnesrdce@stastnesrdce.sk
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