A civil szervezetek nyilvántartásáról szóló 346/2018-as törvény kivonata
1. A civil szervezetek nyilvántartásában (MNO - register mimovládnych
organizácií) történő változások a 346/2018 törvény értelmében
A nyilvántartásról szóló új törvény elsősorban egységes nyilvántartást vezet be
az összes civil szervezet részére, úgy mint:
 Alapítványok (nadácie)
 Nonprofit szervezetek, amelyek közhasznú szolgáltatást végeznek
( neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby)
 Nem beruházási alapok
(neinvestičné fondy)
 Polgári társulások, szakszervezetek
(občianske združenia, odborové organizácie)
 Nemzetközi elemmel bíró szervezetek
(organizácie s medzinárodným prvkom)
Az eddigi részleges nyilvántartás helyett egységes nyilvántartás (regiszter)
lesz létrehozva 2020.december 31-ig, melynek neve MNO (register
mimovládnych organizácií)
A régi nyilvántartás törlődik, az új nyilvántartás átvesz minden adatot, tehát
a már bejegyzett szervezeteknek nem kell magukat átregisztráltatni. Nagyon
fontos, hogy a szervezet az új nyilvántartás megnyitásakor leellenőrizze,
hogy minden adat helyesen van-e beírva. Amennyiben nem pontosak,
hibásak az adatok, be kell jelenteni az adott hivatalnak a helyes, aktuális, ill.
feltöltésre szoruló információt. A nyilvántartásnak a kötelező adatokat
tartalmaznia kell, de be lehet jelenteni nem kötelező adatokat is mint az
adott szervezet web oldala vagy a közhasznú szolgáltatás rendeltetése,célja.
További újdonság, hogy az adott polgári társulás szervezeti egységét,
alapszervezetét, (organizačné jednotky, dcérske jednotky) is regisztráltatni
kell. Ezidáig az alapszervezeteknek nem volt nyilvántartása, az új MNO
nyilvántartással átláthatóbb lesz a létezésük és az anyaszervezethez való
viszonyuk.
Amennyiben az új nyilvántartásba hiányos adatok lesznek, hiányozni fog
a törvényes képviselő feltüntetése, az ilyen szervezetnek nem lesz
lehetősége közforrásból meríteni (dotációk, uniós alapok, 2 %-os
jövedelemadó asignációja)

Információ a polgári társulások részére - Központi szerv
A. A már létező polgári társulások kötelességei
1. A törvényes képviselő, ill. képviselők adatainak bejelentése:
A polgári társulás köteles írásban 2019. június 30-ig elküldeni
a belügyminisztériumba a törvényes képviselő adatait úgy, mint:
keresztnév, vezetéknév, állandó lakhely, születési dátum, születési szám
és a funkcióba való lépés dátuma mellékelve a bizonylatot, ami ezen
adatok helyességét igazolja. Tehát határozatkivonat a megválasztásról.
Ezt az értesítőt a törvényes képviselőnek, ill. képviselőknek, ha az
alapszabályzatba többen szerepelnek alá kell írni és az aláírást
közjegyzőnél hitelesíteni kell.
2. Amennyiben változik az alapszabály, a jóváhagyás után 15 napon belül az
értesítést el kell küldeni, s mellékelni kell két példányban az alapszabály
változásáról szóló mellékletet.
3. Amennyiben változik a törvényes képviselő személye:
A minisztériumba be kell terjeszteni a változást, szintén mellékelve az új
törvényes képviselő adatait. Viszont az értesítést alá kell írni a régi
elnöknek és az újnak is és szintén hitelesíteni kell az aláírásokat
a közjegyzőnél. Amennyiben a leköszönő törvényes képviselő
visszautasítja az értesítés, ill. az új elnökről szóló határozati kivonat
aláírását, a változtatás tényét nyilatkozatban igazolhatja a polgári
társulás 3 tagja, aláírásukat szintén hitelesíteni kell a közjegyzőnél s ezen
aláírások helyettesítik a leköszönő elnök aláírását.
4. Minden hivatalos érintkezésnél a polgári társulás köteles feltüntetni
a pontos megnevezését a jogi forma feltüntetését, ha az nem része
a megnevezésnek, pontos címét és identifikációs számát (IČO)
B. Az újonnan alakuló polgári társulások kötelességei:
1. A regisztráció javaslatában köteles feltüntetni a törvényes képviselő
adatait: keresztnév, vezetéknév, állandó lakhely, születési dátum,
születési szám.
2. A hivatalos érintkezésben köteles feltüntetni a társulás pontos
megnevezését és jogi formáját, ha az nem része a megnevezésnek,
pontos címét és regisztrációs számát. Viszont ha a polgári társulás
megnevezésében nem szerepel a jogi forma, nem kell ez miatt
változtatást kérniük sem az alapszabályzatot megváltoztatniuk.

C. Nem kötelező adatok – web oldal feltüntetése, közhasznú munka célja
D. Polgári társulások felé kiírt illetékek:
I.

Javaslat a nyilvántartásba vételre = 66 €

II.

Alapszabályzat változtatása, ill. bejegyzett törvényes képviselő
személyének változtatása = 16,50 €

III.

A törvényes képviselő bejegyeztetése a nyilvántartásba= 16,50 €

IV.

Új alapszabályzat kiadása = 13 €

V.

Nyilvántartásról szóló kivonat kiadása = 5 €

VI.

Írásbeli információ kiadása a nyilvántartásból = 5 €

VII.

A polgári társulás törlése a nyilvántartásból = 16,50 €

VIII. A polgári társulás önálló létjogosultságú szervezeti egységének
(alapszervezetének) beíratása = 66 €
IX.

Az alapszervezetek adatainak módosítása = 16,50 €

X.

Az alapszervezetek adatainak törlése= 16,50 €
Ha a polgári társulás 2019. június 30-ig elküldi a Szlovák
Köztársaság Belügyminisztériumába a törvényes képviselő adatait
mentesül az illetéktől, mely a III. pont értelmében 16,50 €
Ha a polgári társulás, melynek önálló létjogosultságú
alapszervezete van (szervezeti egysége) elküldi 2019. december
31-ig a Szlovák Belügyminisztériumba az alapszervezet adatait
a 83/1990 törvény §20 a) 2. bekezdése értelmében mentesül az
illetéktől, mely a VIII.pont értelmében 66 € ill. változtatás esetén
a IX.pont értelmében 16,50 €.

Információ a polgári társulások önálló létjogosultságú szervezeti
egységei (alapszervezetek) részére

A, Ha az alapszervezetnek önálló létjogosultsága van:
a) A polgári társulás, mely az alapszervezetet létrehozta és ezen
alapszervezet nem szűnt meg 2019. január 1. előtt köteles írásban
2019. december 31-ig elküldeni az alapszervezet aktuális adatait:
alapszervezet megnevezése, székhelyének címe, identifikációs
száma (IČO) és azon fizikai személy adatait, aki jogosult a
szervezet nevében cselekedni. Tehát az alapszervezet elnökének
keresztneve, vezetékneve, állandó lakhelye, születési dátuma,
születési száma csatolva a funkcióba való lépés dátuma mellékelve
a bizonylatot, ami ezen adatok helyességét igazolja. Tehát
határozat kivonat a megválasztásról.
b) A polgári társulás törvényes képviselője köteles 15 napon belül
jelenteni az új szervezeti egység létrejöttét. Az értesítésnek
tartalmaznia kell szintén az alapszervezet adatait: pontos
megnevezése, székhelyének címe, identifikációs száma (IČO) és az
alapszervezet jogi képviselőjének adatait, keresztnév, vezetéknév,
állandó lakhely, születési dátum, születési száma csatolva a
funkcióba való lépés dátuma mellékelve a bizonylatot, ami ezen
adatok helyességét igazolja. Tehát határozat kivonat a
megválasztásról.
c) A polgári társulás törvényes képviselője köteles 15 napon belül
jelenteni az alapszervezet megszűnését, indokolva a megszűnés
okát, csatolva a dokumentumot, ami ezt a tényt alátámasztja.
B, Az alapszervezet köteles minden hivatalos érintkezésnél feltüntetni a
pontos megnevezését, a jogi formát (že ide organizačnú jednotku), ha az
nem része a megnevezésnek, pontos címét és identifikációs számát (IČO)
C, Az alapszervezetek identifikációs száma:
2002-2015 között a statisztikai hivatal kiadta a 8 számjegyű IČO számot
hozzácsatolva a SID számot. Jelen időszakban egységes 12 számjegyű
számot utal a statisztikai hivatal az alapszervezetek részére.

D. Polgári társulások szervezeti egységei felé kiírt Illetékek:
I.

A megalakult alapszervezet adatainak beírása = 66 €

II.

Az adatok változásának beíratása = 16,50 €

III.

Az adatok törlése= 16,50 €

IV.

Nyilvántartásról szóló kivonat kiadása = 5 €

V.

Írásbeli információ kiadása a nyilvántartásból = 5 €
Ha a polgári társulás, melynek önálló létjogosultságú
alapszervezete van (szervezeti egysége) elküldi 2019. december 31-ig
a Szlovák Belügyminisztériumba az alapszervezet adatait
a 83/1990 törvény §20a) 2 bekezdése értelmében mentesül az
illetéktől, mely az I.pont értelmében 66 € (alapszervezet
megalakulása) ill. az adatok változásának beíratása esetén a II.
pont értelmében 16,50 €.

Az alapszervezetek minden egyes változást, ami az alapszervezet nevével vagy
székhelyével, valamint az elnök személyével vagy az elnök személyes adatainak
megváltozásával kapcsolatos azt 10 napon belül köteles jelenteni elektronikus
formában az SZMSZSZ Központi Irodája felé (szovetseg@szmszsz.sk).

