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Rozhodnutie
Okresny úrad Bratislava, odbor vðeobecnej vnútornej správy, ako správny orgán prísluðny
na konanie v zmysle $ 4 ods. 1 zëtkona ð. 180/2013 Z. z. o oryarizërcä miestnej Státnej správy a o
zmene a doplnení niekto4ich zákonov a podlia $ 20i ods. 2 zâkona ö. 4011964 Zb. Obõiansky
zákonník
spojení s ustanovením $ 46 zëtkona é,. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskor5ích predpisov (dalej len ,,správny poriadok") rozhodol o návrhu
záujmového zdruùenia právnickych osôb s názvom SARAP - Slovenská asociácia spoloöností v
oblasti liekovej regulácie zo dÈra 1 1.1 1 .2016 tak, ùe v registri zâujmovych zdruùení právnickych
osôb (d alej len ,,register ZZPO") zapisuje zmenu údajov takto:
V registri, ktor¡f vedie správny orgán, pod ðíslom rozhodnutia OVVS 3881212002-TSK pri
záujmovom zdrvieni právnickych osôb :

v

Názov zdruLenia:

SARAP - Slovenská asociácia spoloðností v oblasti
liekovej regulácie

Sídlo zdruZenia:

Mánesovo nétm.6,851 01 Bratislava

ICO:

36065757

Deñ vzniku:

t5.05.2002

správny orgán vykonáva tento

zápis: '

I

Vymazáva sa:
Názov zdruåenia:
SARAP - Slovenská asociácia spoloðností v oblasti liekovej regulácie
Sídlo zdruäenia:
Mánesovo nâm.6,851 01 Bratislava

Mená osôb oprávnenfch konat'v mene zdrui,eniaz

Dipl. Ing. Yvonna /,íttianova, predseda predsedníctva, bytom Mánesovo nám. ð. 6, Bratislava
PharmDr. Michaela Palágyi, PhD., podpredseda predsedníctva, bytom Ivana Bukovóana 24,
841 08 Bratislava
PharmDr. Peter Potúðek, MSc., podpredseda predsedníctva, bytom Zâhradnícka ö.37, Bratislava

RNDr. Helena Mutkoviðová, ðlen predsedníctva, bytom Beñadická 3, Bratislava
PharmDr. Zoltân Greman, ðlen predsedníctva, bytom Dobrovského 6, 811 08 Bratislava
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Zapisuje sa:
Názov zdruäenia:
SARAP - slovenská asociácia spoloðností v oblasti liekovej regulácie,
SARAP - slovak Association of Regulatory Affairs professionals

Skratka:
SARAP
Sídlo zdrui,enizz
Mánesovo nám. 123216, 85 1 01 Bratislav a-petrùalka

Mená osôb oprávnenych konat'v mene zdruäenia:

Ing. Yvonna Zittñanovâ, itatufâr
85 1 0 1

Bratislava-Peftùalka

a

v¡fkonny tajomník predsedníctva, Mánesovo niim. 123216,

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD., predseda predsedníctva, Vavrínová 1g20314A,
Bratislava-RuZinov

PharmDr' Roman Mass, podpredseda predsednictva,
Bratislava-RuZinov

821

01

Na kriZovatkâch 162731378, g2l 0l

RNDr. Helena Mutkoviðová, ðlen predsedníctva, Beñadicka3}9ll3, 851 01
Bratislav a-petrùalka
PharmDr. Greman zoltân, ðlen predsedníctva, Dobrovského 2200/6,
01 Bratislava-staré
Mesto

gll

Odôvodnenie
Okresnému úradu Bratislava (d'alej len ,,registrovy úrad") bol doruðeny
dña I l.ll.2016
na vykonanie zápisu zmeny údajoy u t.girtri (d'alej lén
od
Ing. yvonny
,,podanie,.)
2â:!
Zittñanovej, Statutára a v¡ikonného tajomníkazâujmového zdruZeniápravnicíych
osôb s názvom
SARAP - Slovenská asociácia spoloðností v oblasti liekovej regulácie (d'alej ien,,navrhovatel,.,)
v súlade s ustanovením $ 17 ods. 2 správneho poriadku.
poaaniu io11 þredlóZené doklady
preukazujúce schválenie zmenu nënvu zdruùenii, pouZívanie st<ratt<y
samostatne azmenu osôb
oprávnenych konat' v mene zdruùenia (zápisnice zo zasadnuií Valného .zhromaùdenia
apredsedníctva zdruùenia zo dita 03.12.2013 azo dín 03.12.2014 avypis
zregistra trestov
PharmDr. Romana Maasa aktuálneho podpredsedu predsedníctva zdräenia,
kiorf nahradil
PharmDr. Petra Potúðeka).
V rámci následnej telefonickej a emailovej komunikácie registrovy úrad
upozornil
navrhovatela na nedostatky podania v spôsobe kônania Statutárov
1v aoUe doruðenia podania
nebola Ing. Yvonna Littñanová podl'a plutného znenia stanov oprávnená
konat' za zdruùenie
samostatne) a v nesprávnom zaslaní platnych stanov (znemoùnené overenie
peðiatkou
registrového úradu). Taktieù bolo potrebné uviest' d'alsie údaje v súlade platnymi
s
predpismi
(doplnenie súpisného ðísla a mestskej ðasti do adresy sídla zdruùenia
v súlade so zákonom ð.
12512015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplneni niektorych zákonov
a doplnenie rodnych
ðísel Statutárov). Emailová komunikácia je súðast'ou spisu. Predmetné nedàstatky podania
navrhovatel' odstránil doplnením podania zo dña 19.01.20i6 apreukánal ich
doloZením zåpisnice
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aprezenðnej listiny

f,""lii'.î #Î;;f:un"

zo

zasadnutia valného zhromaùdenia, ktoré
sa uskutoðnilo vdobe po
podania (06.t2.20r6). P.noh;;i
olprnániu uÀr-": ãlào-ne vyhotovenia

Dalsie schválené zmeny v stanovách, ktoré
netvoria nálezitosti zápisu do registra
podl'a ustanovenia $ 20i ods. 2
zzpo
obðianskeho ,¿r.o*ir.,
,poroï(napr.
t
onania
statutárov),
registrovf úrad berie na vedomie v rámci
overenia stanov uradnou peðiatkou.
Ked'ze na zaë'a.tie konania o zápise
,r".ry ñ"J"v v registri zzpo sa viaze poplatková
povinnost'podl'a zétkona ë" llsllggi
z. ,. rpr¿*v"rt poplatkov u r,'níneskorsich právnych
predpisov (d'alej len
,,2ákon o správnycr," påpratr.o"h.i, ,ieurtník
konania si túto zátkonnu
povinnost'splnil zaplatenímspravneho
popla*u v rume 16,50 € v súlade s polozkou
34 písm. b)
bod 4 sadzobníka tnlaqrgrr poptutt
*, klor¡i tu*i irir" hu zétkona o správnych poplatkoch.
skutoðnostt;t aótoz*a poiura.ni,n
poplatku, kroré je súðast,ou
.Iirtf:tu
",itt"àJ'rprau.,.rro
Po preskúmaní vsetkych uvádzanych
dokladov registrov

y fuadskonstatov al, ùepreukazujú
schválenie zmeny nâziu züuùeniå (doplnenie
samostatne' ako aj
.3ngnia), pouzívanie skratky
oprávnenych konat' u"igrlterr"
,rr""r,.
?^ly.osôb
zdruùenie,
a zátioveitZe sú v súlade
saktuálne platnymi ariSinnymi ptãu"y-i
predpismi, rT.boli splnené podmienky
kzápisu

ffi åffr"åïi#üi:.11,:3jrïîïl"iî'*å:il;"'YnadväLnostinäuvedené"resi,t,*i

Pouðenie
Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat'
odvolanie podra ustanovenia 54
správneho
o¿u* us.J*ö;ùiornej správy v rehote$
do
15ìní odo
illä:T,ir:i3iî,:r,J;f;:i#1ïl*u,
Toto rozhodnutie je mozno preskúmat'
súdom po
vyðerpaní riadneho opravného prostriedku.
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vedúca odboru

Doruðí sa:
SARAP - slovenská asociácia spoloðností
v oblasti liekovej regulácie, sARAp - slovak
of Regulatory Affairs Professionurr, rvrãn.souo
,,á-. 1232/6,851 01 Braristava-
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