
 

INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE: Ing. arch.Róbert Kráľ 

 
926 01 Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 
 
 
Vážený pán poslanec, 
    
 Na základe Vami prednesenej interpelácie na zasadnutí MsZ dňa 23.02.2010 Vám predkladám 
odpoveď na otázku : 

Interpelácie/odpoveď 

- Vyberanie financií na charitatívne účely – povolenie  

Podmienky verejných zbierok usporadúvaných za účelom získania prostriedkov od občanov 
a organizácií na verejnoprospešný cieľ formou dobrovoľného poskytnutia príspevkov upravuje zákon 
č.63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejných zbierkach“).  

Podľa podmienok zákona o verejných zbierkach možno verejné zbierky (ďalej len „zbierky“) 
konať len na miestach a priestoroch všeobecne prístupných, prípadne pri kultúrnych, športových a 
iných verejných podujatiach a zbierky z domu do domu možno uskutočňovať iba vo výnimočných 
prípadoch. Zbierky nie je možné konať vo verejných dopravných prostriedkoch, na ich staniciach, v 
lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajniach.  

Zbierku môže usporiadať  len organizácia na základe povolenia, ktoré na jej písomnú žiadosť 
vydá Obvodný  úrad, ak sa má zbierka konať v jeho územnom obvode alebo Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, ak sa má konať na území presahujúcom územný obvod obvodného úradu. 
Usporadúvať zbierky medzi občanmi a organizáciami môžu aj obce a mestá vo svojich územných 
obvodoch na verejnoprospešné účely, ktorých splnenie patrí do ich pôsobnosti. 

Osoby, ktoré organizácia splnomocní vykonávaním zbierky musia spĺňať podmienky 
bezúhonnosti, dôveryhodnosti a spravidla by mali mať bydlisko v obci alebo v meste, kde sa má 
zbierka konať  

Dozor, resp. kontrolu  nad dodržiavaním ustanovení zákona o verejných zbierkach, ak ide o 
zbierky, vykonávajú obvodné úrady a Ministerstvo vnútra SR. Obvodný úrad môže  organizácii, ktorá 
usporiadala zbierku bez príslušného povolenia alebo pri tom spolupôsobila alebo ktorá použila výnos 
zbierky na iný než povolený účel, uložiť pokutu až do výšky 6638,- €. 

V územnom obvode mesta Sereď bolo v priebehu obdobia roku 2009 zo strany mestskej 
polície zaznamenané konanie nasledovných zbierok : 

- Zbierka „Šťastné srdce“ konaná na celom území SR v období od 01.03.2009 do 31.12.2009,   
povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/01998; 
 

- Zbierka „Šťastné srdce“ konaná na celom území SR v období od 01.07.2009 do 31.12.2009,   
povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/10758; 

 



- Zbierka „Slovenská ľudová pomoc“ konaná na celom území SR v období od 01.01.2009 do 
31.12.2009, povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/09301;  

 
- Zbierka „na detskú onkológiu“ konaná na celom území SR,   povolenie MnV SR číslo SVS -

2330642008-09/672; 
 

- Zbierka „Biela pastelka“ konaná na celom území SR 23.septembra 2009, povolenie MnV SR 
číslo SVS-233004-2009/09257; 

 
- Zbierka „Hodina deťom“ konaná na celom území SR, dňa 17.12.2009 koordinátorom 

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi, povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/03613;  
 

V súvislosti s konaním predmetných zbierok na území mesta Sereď vykonávala mestská 
polícia preverenie osôb – aktivistov v rozsahu – overenie totožnosti osoby, rozhodnutia MnV SR 
a poverenia/splnomocnenia vydaného organizáciou, ktorá zbierku usporadúvala. V rámci vykonaných  
preverení neboli v ani jednom prípade zistené nedostatky, ktoré by konaniu zbierok bránili. 
 
 
 
S pozdravom  

 
 

 
 
Dňa : 04.03.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 

 


