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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 návrhu o predĺženie verejnej zbierky
zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-011404 neziskovej
organizácie s názvom Čiernohronská železnica, n.o., so sídlom Hlavná 248/56, 976 52 Čierny Balog, IČO: 31908811,
rozhodlo takto:
Výrok
Podľa § 7 ods. 4 zákona o zbierkach sa na základe podaného návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie
verejnej zbierky zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-011404
neziskovej organizácie s názvom Čiernohronská železnica, n.o. predlžuje vykonávanie verejnej zbierky s názvom
„Výstavba, zariadenie a prevádzkovanie „Múzea J. D. Matejovie Čierny Balog – Dobroč“ spolu s výstavbou novej
zastávky Čiernohronskej železnice v obci Čierny Balog – časti Dobroč a súvisiacej infraštruktúry (koľaje, nástupištia,
prístupové chodníky, smerové tabule a pod.).“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom
verejnej zbierky 000-2021-011404 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt a zachovania
prírodných a kultúrnych hodnôt, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky.
1. verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) zapísaná do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky
000-2021-011404 sa vykoná neziskovou organizáciou s názvom Čiernohronská železnica, n.o. (ďalej len „nezisková
organizácia“) na celom území Slovenskej republiky výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na
osobitný účet zbierky do 28. februára 2023;
2. predbežnú správu zbierky predloží nezisková organizácia ministerstvu vnútra najneskôr do 29. mája 2023 a bude
obsahovať prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a
bankové výpisy z osobitného účtu;
3. záverečnú správu zbierky predloží nezisková organizácia ministerstvu vnútra najneskôr do 28. februára 2025 a
bude obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky;
4. nezisková organizácia na svojom webovom sídle www.chz.sk informuje o predĺžení vykonávania zbierky
zapísanej v registri zbierok; na webovom sídle nezisková organizácia zverejní v príslušných lehotách podľa bodu
2. a 3. 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 3. tohto
rozhodnutia, a to počas aspoň 12 mesiacov.

Odôvodnenie
Návrhom zo dňa 17. januára 2022 požiadala nezisková organizácia s názvom Čiernohronská železnica, n.o.
správny orgán o predĺženie vykonávania zbierky s názvom „Výstavba, zariadenie a prevádzkovanie „Múzea J.
D. Matejovie Čierny Balog – Dobroč“ spolu s výstavbou novej zastávky Čiernohronskej železnice v obci Čierny
Balog – časti Dobroč a súvisiacej infraštruktúry (koľaje, nástupištia, prístupové chodníky, smerové tabule a pod.).“
zapísanej do registra zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-011404, ktorý bol správnemu
orgánu doručený dňa 18. januára 2022 a zaevidovaný pod číslom SVS-OVS2-2022/014023. Nezisková organizácia
požiadala o predĺženie vykonávania tejto zbierky o ďalších 12 mesiacov, t.j. do 28. februára 2023, ktorá bude
vykonávaná spôsobom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o zbierkach. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa
predĺženia vykonávania verejnej zbierky nezisková organizácia uviedla, aktuálnu pandémiu ochorenia COVID-19,
ktorá negatívnym spôsobom ovplyvnila priebeh vykonávania zbierky. Nezisková organizácia súčasne priložila podľa
§ 13 ods. 2 zákona o zbierkach predbežnú správu zbierky už vykonanej zbierky pod registrovým číslom zbierky
000-2021-011404, v ktorej oznámila, že do 31. decembra 2021 bol hrubý výnos zbierky v sume 3 327,28 EUR, ktorá
bola získaná výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky.
Správny orgán do registra zbierok zapísal vykonávanie zbierky neziskovou organizáciou s názvom Čiernohronská
železnica, n.o. pod registrovým číslom 000-2021-011404, ktorá sa vykonáva od 17. marca 2021 do 28. februára
2022 výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky.
Podľa § 7 ods. 4 zákona o zbierkach môže správny orgán povoliť predĺženie vykonávania zbierky podľa odseku 3
o ďalších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Návrh sa podáva najneskôr 30 dní pred ukončením zbierky zapísanej v registri zbierok a musí
obsahovať dôvod predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky a predbežnú správu už vykonanej zbierky k poslednému
dňu predchádzajúceho mesiaca podľa § 13 ods. 2 zákona o zbierkach. Správny orgán vydá rozhodnutie o predĺžení
vykonávania zbierky do 15 dní odo dňa podania návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky a vykoná zápis
v registri zbierok.
Skutočnosť, že aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila negatívnym spôsobom priebeh vykonávania
zbierky považuje správny orgán za dostatočný dôvod hodný osobitného zreteľa na predĺženie vykonávania už
zapísanej zbierky do registra zbierok, a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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 odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866

Doručuje sa
Čiernohronská železnica, n.o., Hlavná 248/56, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika
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