
 
 

 

Číslo: OU-TN-OVVS1–2020/0355555                                                          Trenčín 3. 12. 2020   

 

            Okresný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, podľa  ust.  § 4 ods. 1 písm. a)  

a ust. § 5 zákona č.  162/2014 Z.z.  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v spojení s ust. § 46 a ust. § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov vydáva toto  

 

r o z h o d n u t i e 

o zápise verejnej zbierky do registra zbierok. 

 

            Okresný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, vo veci podania návrhu 

občianskeho združenia s názvom GABKO a sídlom 913 21 Trenčianska Turná 531, IČO: 

50628542, na zápis  verejnej zbierky do registra zbierok,  účelom ktorej je ochrana zdravia  podľa 

ust. § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zapisuje do registra zbierok nasledovné údaje: 

 

                                                       

Právnická osoba oprávnená vykonávať zbierku: 

 

Názov:              GABKO 

 

Sídlo:   913 21 Trenčianska Turná 531 

 

IČO:                  50628542 

 

Webové sídlo:   www.ozgabko.sk 

 

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok:  

OU-TN-OVVS1–2020/0355555                                                           

 

Správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal:  Okresný úrad Trenčín 

      odbor všeobecnej vnútornej správy 

      Hviezdoslavova 3 

      911 01 Trenčín 

 

Dátum zápisu:  deň nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

 

Registrové číslo zbierky: 305-2020-035555 

 

Účel zbierky:     ochrana zdravia 

 

Názov zbierky: GABKO 2020 

 

 
Telefón Fax E_mail Internet IČO  
032/7411280 

 

032/7411249 Alena.Krizkova2@minv.sk www.minv.sk 00151866  

 

 

 

 

odbor všeobecnej vnútornej správy 

oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík 

Hviezdoslavova 3,  911 01  Trenčín 

 



 

 

 

 

Spôsob vykonávania zbierky: zbieraním do stacionárnych pokladničiek  

   

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.   

 

Číslo osobitného účtu: IBAN: SK88 0900 0000 0051 3680 1811 

 

Dátum začatia zbierky: 26.12.2020 

 

Dátum ukončenia  zbierky: 26.12.2020 

 

Územie na ktorom sa zbierka bude vykonávať:  územný obvod Okresného úradu Trenčín  

                                                                        

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky:  

 

Ing. Marián Szigeti, 913 21 Trenčianska Turná 531 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

        Právnická osoba s názvom GABKO a sídlom 913 21 Trenčianska Turná 531, IČO: 50628542, 

zastúpená oprávnenou osobou, požiadala o zápis verejnej zbierky do registra zbierok, ktorej účelom 

bude ochrana zdravia podľa ust. § 2 ods. 2 písm.  e)  zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných 

zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité 

na úhradu rehabilitácií, zdravotnej starostlivosti a na podporné terapie pre ZŤP dieťa. 

        S poukázaním na ust. § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov sa od odôvodnenia tohto rozhodnutia upúšťa. 

        Právnická osoba je povinná pri vykonávaní verejnej zbierky dodržiavať všetky ust. zákona č. 

162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.        

 

 

Poučenie: 

 

       Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa  ust. § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov odvolanie na Ministerstvo vnútra SR v Bratislave, sekciu 

verejnej správy, prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, odboru všeobecnej vnútornej správy, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 

        Rozhodnutie je možno po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmať 

súdom v zmysle ust. § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

                                                                                               Ing. Zuzana Valachová 

                                                                                                       vedúca odboru 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje:   
 

Ing. Marián Szigeti, 913 21 Trenčianska Turná 531 



 

 

                                                    

 

 


