Komisia finančná a správy majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Kútoch upozorňuje všetky
občianske združenia a ďalších príjemcov dotácií z rozpočtu obce, že sa pripravuje nový
register mimovládnych neziskových organizácií a Ministerstvo vnútra SR požaduje (v zmysle
nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií) od organizácií
splnenie si oznamovacích povinností.

•

•

Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté
do 31. decembra 2018 majú v tejto súvislosti povinnosť oznámiť MV SR do 30. júna
2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v
rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s
uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis
údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Toto oznámenie
musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho
orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť
úradne osvedčená
Zákon č. 346/2018 Z.z. novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov zaviedol
povinnosť do 31. decembra 2019 pre existujúce občianske združenia, odborové
organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky
konajúce vo svojom mene. Ak tieto organizačné jednotky nezanikli pred 1. januárom
2019, je potrebné písomne zaslať MV SR aktuálne údaje o nich v rozsahu názov,
adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou
trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej
konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej
organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie,
spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

Formulár (Oznámenie aktuálnych údajov) je prílohou tohto upozornenia. Je potrebné
správne a bezchybne vyplniť potrebné údaje, zároveň doložiť i ostatné doklady, ktoré
osvedčujú zriadenie organizácie. Podpis štatutárneho orgánu musí byť úradne overený (buď
na matrike, alebo u notára). Oznámenie je potrebné odoslať na Ministerstvo vnútra SR,
sekciu verejnej správy do 30.06.2019, odporúčame doporučene, s dokladom o odoslaní.

