MARY’S MEALS SLOVENSKO
občianske združenie
Sídlo: Liptovský Michal 39, 03483 Liptovský Michal
IČO: 52226433 DIČ: 2121167026

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBSTRÁNKY
A PLATIEB V RÁMCI VEREJNEJ ZBIERKY
(VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY)
občianskeho združenia Mary’s Meals Slovensko („združenie“)

Článok I.
Identifikácia združenia
1.
2.
3.
4.
5.

Názov: Občianske združenie Mary’s Meals Slovensko
Sídlo:
Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal
IČO:
52226433
DIČ:
2121167026
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, združenie registrované dňa 10.4.2019,
číslo spisu VVS/1-900/90-55924

Článok II.
Poslanie združenia
1. Mary’s Meals Slovensko je súčasť medzinárodného charitatívneho hnutia
Mary's Meals, ktoré účinne bojuje proti hladu vo svete zavádzaním
svojpomocného školského stravovania v najchudobnejších komunitách na
svete.
2. Snažíme sa o to, aby každé dieťa dostalo jedno jedlo denne v mieste svojho
vzdelávania a aby sa tí, ktorí majú viac ako potrebujú, delili s tými, ktorým sa
nedostáva ani tých najzákladnejších potrieb.
3. Mary’s Meals podporuje deti v najchudobnejších častiach sveta, trpiace
nedostatkom pravidelnej a kvalitnej výživy a s tým súvisiacim nedostatočným
prístupom k vzdelaniu. Poskytujeme deťom jedno jednoduché, ale výživné
jedlo denne priamo v mieste ich vzdelávania, aby deti mali možnosť spoločne
s jedlom získať i vzdelanie, ktoré im pomáha otvárať cestu von z chudoby.
4. Naším poslaním je umožniť ľuďom, aby ponúkli kúsok zo seba, každý podľa
svojich možností – svoje zručnosti, čas, financie, veci, priazeň alebo modlitby,
a týmto všetkým poskytli najefektívnejšiu pomoc tým, korí trpia následkami
extrémnej chudoby v tých najchudobnejších oblastiach sveta.
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Článok III
Verejná zbierka
1. Združenie má zaregistrované verejné zbierky podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o
verejných zbierkach a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov.
2. Príspevok do verejnej zbierky môže poslať každý užívateľ webu
www.marysmeals.sk a www.marysmeals-etiopia.sk na osobitný zbierkový účet,
prípadne zaplatiť cez platobnú bránu nachádzajúcu sa na príslušnej
webstránke.
3. V súčasnosti sú aktívne nasledovné zbierky:
a. Verejná zbierka na podporu školského stravovacieho programu Mary’s
Meals
Názov zbierky: Mary’s Meals 2021
Účel zbierky: financovanie školského stravovacieho programu Mary’s
Meals
Trvanie zbierky: 1.1.2021 – 31.12.2021
Registrácia na Ministerstve vnútra SR pod číslom: 000-2020-031854
Osobitný zbierkový účet: SK24 8330 0000 0008 1560 1560
Povolenie zbierky :
https://marysmeals.sk/podklady/povolenie_zbierky_2021_marys_meals.pdf
Doména na umiestenie platobnej brány: https://marysmeals.sk/

b. Verejná zbierka na humanitárnu podporu v Etiópii
Názov zbierky: Pomoc Etiópii 2021
Účel zbierky: financovanie pomoci ľuďom v oblastiach zasiahnutých
humanitárnou krízou v Etiópii
Trvanie zbierky: 11.3.2021 – 11.08.2021
Registrácia na Ministerstve vnútra SR pod číslom: 000-2021-011349
Osobitný zbierkový účet: SK55 8330 0000 0008 1560 0808
Povolenie zbierky:
https://marysmeals-etiopia.sk/povolenie%20zbierky%20%20pomoc%20etiopii%202021.pdf
Doména na umiestenie platobnej brány: https://marysmeals-etiopia.sk/
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4. Verejné zbierky sú uskutočňované pod verejnou kontrolou Ministerstva vnútra
- po skončení zbierky sa ministerstvu predložia vyúčtovania zbierky, spolu
s podrobnými výpismi z účtu a ďalšími dokumentami, vrátane potvrdení
použití prostriedkov na účel zbierky. Vyúčtovanie ukončených zbierok je plne
transparentné a bude v zákonnom termíne riadne zverejnené na
https://marysmeals.sk/verejnazbierkamarysmeals.php .
Článok IV.
Práva a povinnosti
1. Užívateľ webstránky sa môže slobodne rozhodnúť, či prispeje do verejnej
zbierky. Z príspevku mu nevyplývajú žiadne povinnosti.
2. Združenie sa zaväzuje 100% z výťažku verejných zbierok použiť na príslušný
účel zbierky.
3. Združenie je povinné v zákonnej lehote verejnú zbierku vyúčtovať a
transparentne zverejniť na www.marysmeals.sk. Vyúčtovanie spolu
s relevantními dokladmi združenie predkladá na kontrolu Ministerstvu vnútra
SR, kterého stanovisko sa taktiež zverejní na webstránke.

Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné Podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej Republiky, vrátane zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“).
2. Združenie si vyhradzuje právo kedykoľvek Všeobecné Podmienky zmeniť.
3. Tieto Všeobecné Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa
26.marca 2021.
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