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REGISTRA MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Názov zapisovanej osoby
PRlMAn.o.

Adresa sídla zapisovanej osoby
Banšelova 3988/4,821 04 Bratislava-Ružinov

Identifikačné číslo organizácie
31 821 308

Právna forma zapisovanej osoby
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá je zakladatel'om alebo zriad'ovatel'om

Názov alebo obchodné meno
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava II

Adresa sídla
Včelárska 17, 821 05 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie
30815347

Názov alebo obchodné meno
ECHO-Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Adresa sídla
Sklenárova 12, 821 09 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie
31754350

Identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu zapisovanej osoby

Meno, priezvisko
Mgr. René Kňazúr

Dátum narodenia
14.3.1973

Rodné číslo
730314/7896



Adresa trvalého pobytu
Uzlovská 3784/1,03601 Martin - Priekopa

Deň vzniku funkcie štatutárneho orgánu
15.1.2021

Dátum vzniku zapisovanej osoby
28.12.1999

Údaje o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní zapisovanej osobe,
ako aj údaj o nevykonaných trestoch postihujúcich jej právnych nástupcov
Žiadny záznam

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania
sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona ambulantnou
formou. Domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca.

V domove sociálnych služieb sa:
a) poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
b) zabezpečuje:
rozvoj pracovných zručností,
záujmovú činnosť,
Ďalej sa vytvárajú podmienky na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb v oblasti
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom
zvýšenia vedomostnej úrovne a fyzickej zdatnosti obyvateľstva:
- organizovanie kultúrnych, športových, osvetových podujatí, mimoškolských aktivít,
seminárov, školení, stretnutí, prezentácií, výstav, súťaží.

Identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod

Meno, priezvisko
Mgr. René Kňazúr

Rodné číslo
730314/7896

Štátna príslušnost'
Slovenská republika

Typ dokladu
Občiansky preukaz

Číslo dokladu
261628 ro
Adresa trvalého pobytu
Uzlovská 378411, 036 01 Martin - Priekopa

Deň vzniku funkcie
29.3.2021
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Postavenie konečného užívateľa výhod

Ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá je štatutárnym
orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom
alebo členom týchto orgánov v združení majetku

JUDr.Dit:::d~
vedúca odboru
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