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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 nadácie s
názvom Nadácia Orange, so sídlom Metodova 17764/8, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 42129559, rozhodlo takto:
Výrok rozhodnutia
Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach sa na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky nadácie s názvom Nadácia
Orange zapisuje verejná zbierka s názvom „Pomáhajme svet 2020“ do registra verejných zbierok pod registrovým
číslom verejnej zbierky 000-2020-024841 na všeobecne prospešný účel zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt,
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktorej čistý výnos bude použitý na území Slovenskej republiky pri
dodržaní nasledujúcich podmienok:
1. verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) bude vykonávaná nadáciou s názvom Nadácia Orange (ďalej len „nadácia“)
na celom území Slovenskej republiky výlučne 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 808 odo dňa po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do
30. augusta 2021; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 100% z ceny jednej darcovskej
správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
2. číslo osobitného účtu zbierky je SK16 1100 0000 0026 2622 5358, vedenom v peňažnom ústave Tatra banka, 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. osobou zodpovednou za vykonávanie zbierky je Andrea Ungvölgyi, Račianska 7, 831 02 Bratislava;
4. predbežnú správu zbierky predloží nadácia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení zbierky
najneskôr do 28. novembra 2021 a bude obsahovať prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu zbierky
podľa spôsobov vykonávania zbierky a bankové výpisy z osobitného účtu;
5. záverečnú správu zbierky predloží nadácia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení zbierky
najneskôr do 30. augusta 2022 a bude obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu
zbierky;
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6. nadácia na svojom webovom sídle www.nadaciaorange.sk informuje o vykonávaní zbierky zapísanej v registri
verejných zbierok; na webovom sídle nadácia zverejní v príslušných lehotách podľa bodu 4. a 5. 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 5. tohto rozhodnutia, a to počas
aspoň 12 mesiacov.
Odôvodnenie
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
Nadácia Orange
Metodova 17764 8
821 08 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
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