
 

 

1 

 

        

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

a XLVI-1/3073/4/2008. és a 333/2010. számú támogatási 

szerződés   

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

amely létrejött egyrészről az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a 

Miniszterelnöki Hivatal 

jogutódjaként  

székhely: HU 1055 Budapest, Szalay 

u. 10 - 14. 

számlavezető bank 

megnevezése: Magyar Államkincstár 

számlaszám: 10032000-01220328-

50000005 

képviselője: Dr. Latorcai Csaba  

 Nemzetiségi és Civil 

Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős helyettes államtitkár 

 

(a továbbiakban: „Minisztérium”) 

 

és a  Határon Túli Szlovákok 

Hivatala 

székhely: SK 817 80 Bratislava 15, 

Radlinského 13. 

számlavezető bank  

megnevezése: Államkincstár – Bratislava 

számlaszám: 70002458878/8180 

képviselője RNDr. Igor Furdík elnök 

 

(a továbbiakban: „Hivatal”) 

 

(a továbbiakban együtt „Támogatók”) 

 

másrészről az Országos Szlovák 

Önkormányzat,  

székhely: HU 1114 Budapest, Fadrusz 

u. 11/A. 

adószáma: 18073915-1-43 

számlavezető bank:  Raiffeisen Bank Budapest 

számlaszám:                         

 

képviselője:                      Fuzik János elnök 

 

(a továbbiakban: „Kedvezményezett”) 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között. 

Előzmények 

1. Jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 

célja, hogy Támogatók azonos mértékű, euróban és 

forintban számolt támogatást nyújtsanak a 

č. 1/2012 

31172/  /2012/NCTKFHÁT 

ZMLUVA 

O POSKYTNUTÍ PODPORY 

v súlade s konsolidovaným znením zmluvy č. XLVI-

1/3073/4/2008  

a so zmluvou o poskytnutí podpory č. 333/2010 

 

 uzatvorená na jednej          Ministerstvo ľudských 

strane medzi                       zdrojov Maďarska ako 

právny nástupca  Úradu 

premiéra 

sídlo: Maďarsko, 1055 Budapešť, 

Szalay u. 10 14. 

bankové spojenie: Štátna pokladnica Maďarskej 

republiky 

č. účtu:                                 10032000-01220328-

50000005 

zastúpené:  Dr. Csaba Latorcai, zástupca 

štátneho tajomníka 

 zodpovedný za národnostné 

a spoločenské kontakty  

 

(ďalej len „ministerstvo“) 

 

a Úrad pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí  

sídlo: Slovenská republika, 

Radlinského 13, 817 80 

Bratislava 15 

bankové spojenie:        Štátna pokladnica Bratislava 

č.účtu:         70002458878/8180 

zastúpený:         RNDr. Igor Furdík, predseda 

 

(ďalej len „Úrad“) 

 

(ďalej spoločne len „poskytovatelia podpory“) 

 

a na druhej strane medzi     Celoštátna slovenská 

samospráva  
sídlo: Maďarsko, 1114 Budapešť, 

Fadrusz u. 11/A. 

DIČ:          

bankové spojenie:                Raiffeisen Bank  Budapešť,  

č.účtu:    

zastúpená:         Ján Fuzik, predseda 

 

(ďalej len „príjemca podpory“) 

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)  

Preambula 

1. Spoločne podporovaným cieľom podľa tejto Zmluvy 

o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) je 

poskytnutie podpory príjemcovi podpory každým 

z poskytovateľov podpory v rovnakej výške vyjadrenej 
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Kedvezményezett intézményeként Pilisszentkereszten 

megvalósított – szlovák nemzetiségi szervezetek, 

intézmények térítésmentes működtetésére szolgáló – 

PILISI SZLOVÁKOK KÖZPONTJA (a továbbiakban: 

Központ) kialakításához. 

(Jelen szerződésben szereplő támogatások összege a 

Magyar Nemzeti Bank által közzétett aktuális 

középárfolyamon kerül átszámításra.)  

 

 

 

2. A Szlovák Köztársaság Kormánya 2008. június 18-ai 

421. számú döntésével 10.000.000.- Sk., (azaz 

tízmillió szlovák korona) támogatást biztosított a 

Központ felépítéséhez és berendezéséhez a 

Kedvezményezett és a Határon Túli Szlovákok 

Hivatala között 2010. április 21-én létrejött, 333/2010. 

számú támogatási szerződésben (a szerződés jelen 

szerződés 1. sz. mellékletét képezi). A Szlovák 

Köztársaság Kormányának e határozata értelmében a 

Hivatal Kedvezményezett részére 331.939,18 Euro 

(azaz: háromszázharmincegyezer-

kilencszázharminckilenc euro és tizennyolc cent) 

támogatást nyújtott a Központ megépítésére és 

berendezésére. 

 

3. A Magyar Köztársaság Kormánya a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 

CLXIX. törvény 1. számú mellékletének X. 

Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzatai közül a 9. cím, 2. alcím, ezen belül a 

„Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret” 26. 

jogcímcsoport kiemelt előirányzata terhére 

80.000.000.- HUF, (azaz nyolcvanmillió forint) 

összegű támogatásról döntött. Fentiek alapján a 2008. 

június 4. napján kelt támogatási szerződéssel (jelen 

szerződés 2. sz. melléklete) a Minisztérium a 

„Kisebbségi koordinációs és intervenciós keretből” 

80.000.000,- HUF vissza nem térítendő támogatást 

nyújtott Kedvezményezettnek a Központ 

megépítésének költségeire. 

 

 

 

4. A két ország Kormánya a közös támogatási cél sikeres 

megvalósítása érdekében – tekintettel a beruházással 

kapcsolatban az építkezés során bekövetkezett 

szükségszerű, jelentős változásokra, jelen szerződéssel 

további támogatásról állapodott meg az építkezés 

befejezése és az épület berendezése érdekében. A 

támogatás mértékét jelen szerződés 7. és 8. pontja 

tartalmazza. 

 

5. Támogatók megállapodtak abban, hogy a Felek 

további együttműködésük során a korábbi 

szerződésekből fakadó jogaikat és kötelezettségeiket 

azok teljességében jelen szerződés rendelkezéseivel 

együttesen alkalmazzák azzal, hogy a jelen szerződés 

v eurách a forintoch  na výstavbu objektu slovenského 

domu s názvom STREDISKO PILÍŠSKYCH 

SLOVÁKOV (ďalej len „stredisko“), ktoré ako 

inštitúcia príjemcu podpory v Mlynkoch bude slúžiť na 

bezplatné užívanie slovenským národnostným 

organizáciám a inštitúciám.  

(Sumy podľa tejto zmluvy vo forintoch budú 

prepočítané podľa aktuálneho stredného kurzu euro 

zverejneného Maďarskou centrálnou bankou). 

 

2. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 421 z 18. 

júna 2008 schválila na výstavbu a vybavenie strediska 

podporu vo výške 10.000.000,- SKK (slovom: desať 

miliónov slovenských korún), na základe čoho bola 

medzi Úradom a príjemcom podpory dňa 21. apríla 

2010 uzatvorená Zmluva č. 333/2010 o poskytnutí 

dotácie (zmluva tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy). 

V zmysle predmetného uznesenia vlády Slovenskej 

republiky bola zo strany Úradu príjemcovi podpory 

poskytnutá podpora vo výške 331.939,18,- EUR 

(slovom: tristotridsaťjedentisíc deväťstotridsaťdeväť 

eur a osemnásť centov) na výstavbu a vybavenie 

strediska. 

 

 

3. Vláda Maďarskej republiky schválila na realizáciu 

spoločne podporovaného cieľa z rozpočtových 

prostriedkov kapitoly X., Úrad predsedu vlády, 9. 

hlavy, 2. kapitoly podľa zákona č. CLXIX z roku 2007 

o štátnom rozpočte Maďarskej republiky na rok 2008, 

prílohy č. 1, na ťarchu prioritných rozpočtových 

prostriedkov 26. článku „Koordinačný a intervenčný 

rámec pre menšiny“ - podporu vo výške 80.000.000,- 

HUF (slovom: osemdesiat miliónov forintov). Na 

základe predmetného bola Zmluvou o poskytnutí 

finančnej podpory z prostriedkov „Menšinového 

koordinačného a intervenčného fondu“ zo dňa 4. júna 

2008 (zmluva tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy)  

ministerstvom poskytnutá príjemcovi podpory na 

úhrady nákladov na vybudovanie strediska nenávratná 

finančná podpora vo výške 80.000.000,- HUF (slovom: 

osemdesiat miliónov forintov). 

 

4. Vlády oboch štátov sa v záujme úspešnej realizácie 

spoločne podporovaného cieľa a s ohľadom na 

významné okolnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu 

výstavby strediska dohodli touto zmluvou na 

poskytnutí podpory na ukončenie výstavby a na 

vybavenie strediska Výška podpory je upravená 

v odsekoch 7 a 8 tejto zmluvy. 

 

 

5. Poskytovatelia podpory sa dohodli, že práva a 

povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv 

podľa odseku 2 a 3 sa na účely ďalšej spolupráce 

spravujú v plnom rozsahu súčasne aj ustanoveniami 

tejto zmluvy bez toho, aby bola dotknutá účinnosť 

a záväznosť zmlúv uvedených v odsekoch 2 a 3 
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2. és 3. pontjában szereplő szerződések hatálya és 

kötelező volta jelen szerződés 32. pontja kivételével 

változatlan marad. 

 

A támogatás tárgya és hatálya 

 

6. Támogatók a Kedvezményezett által Pilisszentkereszt 

belterületén, természetben a 2098 Pilisszentkereszt, 

Dobogókői út 16. szám alatt fekvő ingatlanon (a 

továbbiakban: ingatlan) létesítendő, a megvalósítást és 

a használatbavételi engedély kiadását követően a 

Kedvezményezett tulajdonában lévő szlovák 

nemzetiségi szervezetek és intézmények elhelyezését 

szolgáló intézményként működő Központ 

létrehozására irányuló, jelen szerződés 9 és 11. 

pontjában szereplő - beruházás és berendezés, valamint 

az azzal összefüggő költségeire a jelen támogatási 

szerződésben foglaltak szerint biztosítanak támogatást.  

A jogerős használatbavételi engedély jelen szerződés 

9. sz. mellékletét képezi. 

 

7. A Hivatal a közösen támogatott cél megvalósításához 

a) a 333/2010. számú támogatási szerződés alapján 

331.939,18.- Euro (azaz: 

háromszázharmincegyezer-

kilencszázharminckilenc euro és tizenkilenc cent) 

támogatást nyújtott, továbbá 

b) a Szlovák Köztársaság Kormányának 2011. június 

1-jei 355. számú határozatával összhangban 

160.000 Euro (azaz százhatvanezer euro) 

kötelezettséget vállal arra, hogy kiegészítő 

támogatást biztosít beruházási kiadásokra a 

közigazgatás költségvetési szabályairól és az egyes 

törvények kiegészítéséről szóló Z. z. 523/2004 

számú szlovák törvény későbbi módosításai 

szerint. 

 

8. A Minisztérium a közösen támogatott cél 

megvalósításához  

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 

szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú 

mellékletének X. Miniszterelnökség fejezet 

fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 9. cím, 2. 

alcím, ezen belül a „Kisebbségi koordinációs és 

intervenciós keret” 26. jogcímcsoport kiemelt 

előirányzata terhére 80.000.000.- HUF (azaz 

nyolcvanmillió forint) összegű támogatást, továbbá 

b) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú 

mellékletének X. Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzatai közül a 20. cím Fejezeti kezelésű 

előirányzatok 6. alcím a „Nemzetiségi 

támogatások” előirányzat terhére, egyedi döntés 

útján 46.000.000,- HUF (azaz negyvenhatmillió 

forint) összegű, vissza nem térítendő, felhalmozási 

célú támogatást nyújt előfinanszírozás formájában.  

 

s výhradou odseku 32. tejto zmluvy. 

 

 

Predmet zmluvy 

 

6. Poskytovatelia podpory podľa tejto zmluvy poskytnú 

podporu na úhradu nákladov na výstavbu strediska, na 

vybavenie strediska  a na súvisiace náklady uvedené 

v odseku 9 a 11  tejto zmluvy, ktoré bude realizovať 

príjemca podpory v Mlynkoch na pozemku 

nachádzajúcom sa v intraviláne na adrese Dobogókői 

út. 16, 2098 Mlynky v Maďarsku (ďalej len 

„nehnuteľnosť“), pričom stredisko vo vlastníctve 

príjemcu podpory bude po ukončení výstavby 

a následnej kolaudácii slúžiť  pre slovenské 

národnostné organizácie a inštitúcie v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy.  Kolaudačné 

rozhodnutie je prílohou č. 9 tejto zmluvy. 

 

 

7. Úrad na realizáciu spoločne podporovaného cieľa: 

a) poskytol podporu vo výške 331.939,18,- EUR 

(slovom: tristotridsaťjedentisíc 

deväťstotridsaťdeväť eur a osemnásť centov) na 

základe Zmluvy č. 333/2010 o poskytnutí dotácie, 

b) sa zaväzuje poskytnúť podporu podľa tejto zmluvy 

vo výške 160.000,- EUR (slovom: stošesťdesiattisíc 

eur) v súlade s uznesením vlády SR č. 355 z 1. júna 

2011 na kapitálové výdavky v zmysle slovenského 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

8. Ministerstvo na realizáciu spoločne podporovaného 

cieľa: 

a) poskytlo podporu vo výške 80.000.000,- HUF 

(slovom: osemdesiat miliónov forintov) z 

rozpočtových prostriedkov kapitoly X., Úrad 

premiéra, 9. hlavy, 2. kapitoly podľa zákona č. 

CLXIX z roku 2007 o štátnom rozpočte 

Maďarskej republiky na rok 2008, prílohy č. 1 

zákona č. CLXIX. z roku 2007 o rozpočte 

Maďarskej republiky na rok 2008, na ťarchu 

prioritných rozpočtových prostriedkov 26. článku 

„Koordinačný a intervenčný rámec pre menšiny“, 

b) touto zmluvou sa zaväzuje poskytnúť nenávratnú 

podporu s akumulačným cieľom na základe 

individuálneho rozhodnutia, a to vo výške 

46.000.000,- HUF (slovom: štyridsaťšesť 

miliónov forintov) z rozpočtových prostriedkov 

kapitoly X., Ministerstvo verejnej správy 

a spravodlivosti, prílohy č. 1 zákona č. 

CLXXXVIII. z roku 2011 o ústrednom rozpočte 

Maďarska na rok 2012, na ťarchu 15. hlavy 

„Rozpočtové prostriedky pridelené z kapitol“, 6. 
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9. Támogatók kijelentik, hogy a nyújtott támogatások 

mindenben megfelelnek a korábban tett vállalásaiknak 

és a beruházás megvalósítására adott összegek 

árfolyamkülönbségéből adódó különbségek teljes 

mértékben kiegyenlítésre kerülnek, azzal, hogy a 

szlovák fél a beruházás tárgyát képező épület méltó 

berendezését támogatja, míg a magyar fél a jövőbeni 

működéshez – a következő három évben évi 

4.000.000,- HUF (azaz négymillió forint) (13.919,82 

Euró, azaz tizenháromezer-kilencszáztizenkilenc Euró 

nyolcvankét cent összeggel járul hozzá, amelyről a 

Felek külön évenként szerződésben rendelkeznek 

Magyarország mindenkori központi költségvetési 

törvényének függvényében, annak keretei között.  

A támogatásból fedezett kiadások összesítését jelen 

szerződés 3. számú mellékletében szereplő 

költségvetés tartalmazza. 

 

 

A támogatás felhasználásának szabályai  

 

10. Kedvezményezett benyújtott nyilatkozata alapján ÁFA 

levonási joggal nem rendelkezik, a megítélt támogatás 

összege bruttó összeg. A Kedvezményezett 

nyilatkozata jelen szerződés 3. sz. mellékletének része.  

 

 

11. Kedvezményezett a támogatást kizárólag az ingatlan 

(telek) megvásárlásával, az építési terv elkészítésével, 

a hatósági engedélyek beszerzésével és a Központ 

kivitelezésével, továbbá rendeltetésszerű 

berendezésével, a szlovák és magyar nyelvű 

elszámolás elkészítésével kapcsolatos költségekre, 

valamint az e pontban felsoroltakhoz szorosan 

kapcsolódó egyéb járulékos költségek fedezésére 

használhatja fel.  

 

12. A támogatási összeget Kedvezményezett jelen 

szerződés 11. pontjával összhangban, a 2008. június 1. 

– 2012. október 1. közötti időszakban használhatja fel 

(a továbbiakban: felhasználási időszak). 

Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a 11. pontban 

szereplő valamennyi tevékenységet a felhasználási 

időszakban elvégzi. Kedvezményezett kötelezettséget 

vállal a projekt teljes körű megvalósítására, a 

felhasználási időszak végére a beruházás befejezésére 

és a Központ rendeltetésszerű berendezésére. 

 

13. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 

beruházás eredményeként megvalósuló intézményben 

biztosítja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

CLXXIX. törvényben (Njtv.) meghatározott 

nemzetiségi közügyek ellátása körében a szlovák 

nemzetiség országos/regionális illetőleg regionális 

szintű, kulturális autonómia megteremtését, erősítését 

kapitoly „Podpora národností“. 

 

9. Poskytovatelia podpory vyhlasujú, že poskytnutá 

podpora vo všetkom zodpovedá ich predchádzajúcim 

záväzkom a rozdiely súvisiace s kurzovými zmenami, 

vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom sa 

vyrovnajú tak, že slovenská strana v rámci svojej 

podpory poskytla jednorázový príspevok na primerané 

zariadenie strediska tvoriaceho predmet investície a 

maďarská strana prispeje na prevádzkovanie strediska 

v priebehu nasledujúcich troch rokov sumou 

4.000.000,- HUF (slovom: štyri milióny forintov) 

(13.919,82 EUR, slovom: trinásťtisíc 

deväťstodevätnásť EUR osemdesiaťdva centov) ročne 

navyše ku každoročnému rozpočtu príjemcu podpory 

na základe osobitných zmlúv (uzatváraných na každý 

rok osobitne) v súlade so zákonom o ústrednom 

rozpočte Maďarska.  Prehľad nákladov hradených 

z podpory poskytovateľov podpory podľa tejto zmluvy 

obsahuje rozpočet uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

 

Pravidlá použitia podpory 

 

10. Príjemca podpory nemá na základe predloženého 

vyhlásenia nárok na odpočítanie dane z pridanej 

hodnoty (DPH). Suma pridelenej podpory je brutto 

hodnota. Vyhlásenie príjemcu podpory je súčasťou 

prílohy č. 3 tejto zmluvy.  

           

11. Príjemca podpory je oprávnený podporu použiť 

výlučne na kúpu nehnuteľnosti (pozemku) 

na vypracovanie stavebného projektu, na zaobstaranie 

úradných povolení, na výstavbu strediska a na jeho 

primerané zariadenie, ako aj na vypracovanie prekladu 

náležitého vyúčtovania podpory v slovenskom jazyku 

a v maďarskom jazyku, ako aj na úzko súvisiace 

výdavky podľa tohto odseku. 

 

 

12. Sumy podpory podľa tejto zmluvy celkom je príjemca 

podpory oprávnený použiť na účely podľa odseku 11 

tejto zmluvy v termíne od 1. 6. 2008 do 1. 10. 2012 

(ďalej len „doba použitia“).  Príjemca podpory sa 

zaväzuje k ukončeniu investície - výstavby 

a vybavenia strediska v rámci doby použitia.       

Príjemca podpory sa zaväzuje, že všetky činnosti 

uvedené v odseku 11 tejto zmluvy vykoná v rámci 

doby použitia. 

 

 

13. Príjemca podpory sa zaväzuje, že zabezpečí, aby 

stredisko v súvislosti s riešením verejných záležitostí 

menšín určených zákonom č. CLXXIX. (Njtv.) z roku 

2011 o právach národností zabezpečilo realizáciu 

podujatí, programov, projektov napomáhajúcich 

vybudovaniu a posilneniu štátnej, regionálnej, 

miestnej, resp. regionálnej kultúrnej autonómie 

slovenskej menšiny, a aby v súlade s článkom 7a 
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célzó rendezvények, programok, projektek 

megvalósítását, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 

7a pontjával összhangban, a célból, hogy a Központ 

tevékenysége, szervezeti és működési feltételei a 

Magyarországon élő szlovákok nemzeti tudatának és 

kulturális identitásának, az e célt szolgáló 

intézményeik támogatását, az anyaországgal való 

kapcsolatainak fenntartását, illetőleg ennek szervezeti 

működési feltételei biztosítását szolgálják. 

  

 

14. Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítja az 

intézmény térítésmentes használatát a 

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat és a Pilisi 

Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális 

Központja, valamint a pilisi régióban működő szlovák 

nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, civil 

szervezetek és kulturális csoportok részére. 

 

15. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a jelen szerződés 5. 

számú mellékletét képező – előszerződést kötött a jelen 

szerződés 14. pontjában nevesített szervezetekkel az 

intézmény ingyenes használatára. Kedvezményezett 

kötelezi magát arra, hogy az előszerződés alapján 

2012. augusztus 31-ig végleges használati szerződést 

köt velük. 

 

 

 

16. Felek megállapodnak, hogy a jövőben az intézmény 

megőrzése és folyamatos működtetése érdekében 

egyeztetéseket folytatnak. A Minisztérium és a 

Kedvezményezett jövőbeni éves költségvetésük 

tervezésénél figyelemmel lesznek a Központ 

működtetésének és karbantartásának indokolt, és más 

forrásból bizonyítottan nem finanszírozható 

költségeire. Kedvezményezett vállalja, hogy az épület 

használatba vételét követően gondoskodik a Központ 

karbantartásáról és működtetéséről. 

Felek megállapodása alapján a működtetési 

kötelezettség időtartama a jelen szerződés hatályba 

lépéstől számított 60 év. 

 

 

A támogatás folyósítása, felhasználásának 

biztosítéka 

 

17. Felek rögzítik, hogy jelen támogatási szerződés 

aláírásának napjáig a Minisztérium, illetve jogelődje 

Kedvezményezettet jelen szerződés 6. pontja szerinti 

céllal 80.000.000 HUF (azaz nyolcvanmillió forint) 

összeggel támogatta, melynek során 

a) I. ütemben: 29.000.000 HUF-ot (azaz 

huszonkilencmillió forintot) 2008. december 19-

én, 

(100.936,27 Euró, azaz: százezer-

kilencszázharminchat Euró huszonhét cent), 

b) II. ütemben: 51.000.000 HUF-ot (azaz 

Ústavy Slovenskej republiky bola činnosť strediska 

zameraná na podporu národného povedomia 

a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, na 

podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnuteie tohto 

účelu a na vzťahy s materskou krajinou. Stredisko v 

zmysle uvedených cieľov zabezpečí organizačné a 

prevádzkové podmienky strediska. 

 

 

 

14. Príjemca podpory sa zaväzuje, že zabezpečí bezplatné 

užívanie strediska pre Slovenskú samosprávu v 

Mlynkoch a pre Združenie a regionálne kultúrne 

stredisko Slovákov v Pilíši, ako aj pre slovenské 

národnostné organizácie a inštitúcie pôsobiace 

v regióne Pilíš. 

 

 

15. Príjemca podpory vyhlasuje, že s organizáciami 

uvedenými v odseku 14 tejto zmluvy už uzavrel 

zmluvu o budúcej zmluve o bezplatnom užívaní 

strediska, ktorá je prílohou č. 5 tejto zmluvy. Príjemca 

podpory sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje, 

že na základe predmetnej zmluvy o budúcej zmluve 

v lehote do 31. 8. 2012   uzatvorí s organizáciami 

uvedenými v odseku 14 tejto zmluvy Zmluvu o užívaní 

strediska a nehnuteľnosti. 

 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spoločne rokovať 

v záujme zachovania strediska a zabezpečenia plynulej 

prevádzky strediska v budúcnosti. Ministerstvo 

a príjemca podpory zohľadnia pri plánovaní svojich 

budúcich ročných rozpočtov oprávnené náklady na 

prevádzku a údržbu strediska, ktoré preukázateľne nie 

je možné financovať z iných zdrojov. Príjemca 

podpory sa zaväzuje, že po nadobudnutí právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia strediska sa bude starať 

o jeho údržbu a prevádzku. 

 Na základe dohody zmluvných strán je v zmysle tejto 

zmluvy obdobie povinnosti prevádzkovania strediska 

príjemcom podpory 60 rokov od dátumu nadobudnutia 

platnosti tejto zmluvy. 

 

Poskytnutie podpory a jej zábezpeka 

 

17.  Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu podpísania tejto 

zmluvy poskytlo ministerstvo, resp. jeho právny 

predchodca príjemcovi podpory na účel podľa odseku 

6 tejto zmluvy sumu 80.000.000,- HUF (slovom: 

osemdesiat miliónov forintov) pričom: 

a) v I. fáze poskytlo príjemcovi podpory dňa 19. 

12. 2008 sumu 29.000.000,- HUF (slovom: 

dvadsaťdeväť miliónov forintov) - (100.936,27 

EUR, slovom: stotisíc deväťstotridsaťsedem 

EUR a davdsaťsedem centov.), 

b) v II. fáze poskytlo príjemcovi podpory dňa 5. 

2. 2010 sumu 51.000.000,- HUF (slovom: 
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ötvenegymillió forintot) (177.477,72 Euró, azaz 

százhetvenhétezer-négyszázhetvenhét Euró 

hetvenkét cent) 2010. február 05-én megfizetett a 

Kedvezményezett részére. 

 

 

 

18. A 17. pontban írt összegen felüli 46.000.000 HUF-ot, 

azaz negyvenhatmillió forint (160.077,95 Euró, azaz 

százhatvanezer-hetvenhét Euró kilencvenöt cent) 

kiegészítő támogatást a Minisztérium a jelen 

támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg 

megkötésre kerülő jelzálogszerződéssel alapított 

jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzést 

követő 15 napon belül a Kedvezményezett jelen 

szerződés preambulumában szereplő számlájára utalja. 

 

 

 

19. Felek rögzítik, hogy a Hivatal a jelen támogatási 

szerződés aláírásáig Kedvezményezettnek jelen 

szerződés 6. pontja szerinti céllal 331.939.18 Euro 

(azaz háromszázharmincegyezer-

kilencszázharminckilenc euro és tizennyolc cent), 

átszámítva 91,1 millió HUF, azaz kilencvenegy millió 

százezer forint támogatást nyújtott.   

 

20. A Hivatal által a 19. pontban írt összegen felül jelen 

szerződés szerint nyújtott 160.000.- Euro (azaz 

százhatvanezer euró) – (45.977.600 HUF, azaz 

negyvenötmillió-kilencszázhetvenhétezer hatszáz 

forint) felhasználását, amely összeg átutalásra került 

Kedvezményezett számlájára a jelen támogatási 

szerződés aláírásával egyidejűleg megkötésre kerülő 

jelzálogszerződéssel alapított jelzálogjog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését és hatálybalépését 

követő 15 napon belül a Kedvezményezett számára 

hozzáférhetővé teszi. 

A szlovák fél részére történő elszámolás alapját a 

160.000 Eurós támogatási összeg Kedvezményezett 

forintszámláján minden egyéb költség levonása után 

egyszeri jóváírt összeg képezi. 

 

 

21. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés 

aláírását követő három hónapon belül: 

a) kidolgozza az Országos Szlovák Önkormányzat 

Szlovák Közművelődési Központja 

(továbbiakban: SZKK) Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását oly módon, hogy az 

rögzítse a Központ helyzetét az SZKK-n belül 

b) véleményezésre átadja az SZKK módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

Hivatalnak 

c) az SZKK Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását jóváhagyásra 

beterjeszti az Országos Szlovák Önkormányzat 

päťdesiatjeden miliónov forintov) - 

(177.477,72 EUR, slovom: 

stosedemdesiaťsedemtisíc 

štyristosedemdesiaťsedem EUR 

a sedemdesiaťdva centov).  

            

18. Podporu podľa tejto zmluvy vo výške 46.000.000,- 

HUF (slovom: štyridsaťšesť miliónov forintov) – 

(160.077,95 EUR, slovom: stošesťdesiaťtisíc 

sedemdesiaťsedem EUR a deväťdesiaťpäť centov)  

k sumám uvedeným v odseku 17 tejto zmluvy 

prevedie ministerstvo na bankový účet príjemcu 

podpory uvedený v preambule tejto zmluvy do 15 dní 

od dátumu právoplatnosti zápisu záložného práva 

v príslušnom katastre nehnuteľností, ktorý sa vykoná 

v zmysle záložnej zmluvy uzavretej na základe  

a súčasne s touto zmluvou. 

 

 19. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu podpísania 

tejto zmluvy Úrad poskytol príjemcovi podpory na 

účel podľa odseku 6 tejto zmluvy sumu 331.939,18,- 

EUR (slovom: tristotridsaťjedentisíc 

deväťstotridsaťdeväť eur a osemnásť centov), v 

prepočte  91,1 miliónov, slovom: deväťdesiaťjeden 

miliónov stotisíc forintov.    

    

20. Podporu podľa tejto zmluvy sumu 160.000,- EUR 

(slovom: stošesťdesiattisíc eur) - (45.977.600 HUF, 

slovom štyridsaťpäť miliónov 

deväťstosedemdesiaťsedemtisíc šesťsto forintov) 

k sume uvedenej v odseku 19 tejto zmluvy, ktorá už 

bola poukázaná na bankový účet príjemcu podpory 

Úrad schváli do 15 dní od dátumu právoplatnosti 

zápisu záložného práva do príslušného katastra 

nehnuteľností, ktorý sa vykoná na základe záložnej 

zmluvy uzavretej na základe  a súčasne s touto 

zmluvou. Príjemca podpory je povinný vyúčtovať 

Úradu takú sumu podpory, ktorú banka pripíše na 

účet vedený na príjemcu podpory vo forintoch na 

základe jednorazového prevodu sumy 160 000,- EUR 

z eurového účtu vedeného na príjemcu podpory na 

účet vedený na príjemcu podpory vo forintoch. 

 

21. Príjemca podpory sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje 

v lehote do troch mesiacov od podpisu tejto zmluvy: 

a) vypracovať novelu stanov Slovenského 

osvetového centra Celoštátnej slovenskej 

samosprávy (ďalej len „SOC CSS“) s úpravou  

postavenia strediska v rámci SOC CSS 

b) predložiť novelu  stanov SOC CSS Úradu na 

vyjadrenie, 

c) predložiť novelu stanov SOC CSS valnému 

zhromaždeniu CSS na schválenie.   
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Közgyűlésének. 

 

22. A támogatott tevékenység 56/2011. (XII. 31.) NGM 

tájékoztató szerinti szakfeladat rendi besorolása: 

8905041 – Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények 

fenntartásának és fejlesztésének támogatása.  

 

 

23. A 37/2011. (III. 22.) Korm rendelet szerint a 

támogatási összeg terhére elszámolható költségek 

döntés évére számított jelenértéke: 226.984.000 HUF 

(azaz kettőszáz-huszonhatmillió 

kilencszáznyolcvannégyezer forint) – (798.894,21 

EUR, azaz hétszáz-nyolvankilencezer-nyolcszáz-

kilencvennégy Euró huszonegy cent), a támogatás 

intenzitása (a támogatástartalom és az elszámolható 

költségek jelenértékének hányadosa): 100 %.  

 

 

24. Felek a jelen támogatási szerződésben, valamint jelen 

szerződés 2. és 3. pontjában foglalt szerződések 

szerinti támogatások biztosítására jelzálogjogot 

alapítanak a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 

megkötésre kerülő jelzálogszerződésben foglaltak 

szerint a 6. pontban megjelölt ingatlanon.  

 

 

A szerződés megvalósulásának ellenőrzése 

 

25. Kedvezményezett köteles a támogatás teljes 

összegének felhasználásáról egységes záró szakmai 

beszámolót – beleértve a műszaki dokumentációt - és 

pénzügyi elszámolást benyújtani a Minisztérium 

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága (1055 

Budapest, Báthory u. 10.) részére magyar nyelven – 

valamint ezzel egyidejűleg a Hivatal részére - a 

műszaki dokumentáció kivételével - szlovák nyelven – 

legkésőbb 2012. december 1-ig az alábbi 

mellékletekkel:  

a) tulajdoni lap hiteles másolata, a Központra 

vonatkozó térkép-kivonat az építmény 

feltüntetésével; 

b) a kivitelező és a Kedvezményezett között 

megkötött megállapodás, a közbeszerzési eljárás 

dokumentációja;  

c) a Központ műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve; 

d) jogerős használatbavételi engedély;  

e) ingatlanra vonatkozó biztosítási kötvény 

f) a Központ szervezeti és működési szabályzata; 

g) a 15. pont szerinti szerződés;  

h) a Kedvezményezett tulajdonszerzésével – az 

ingatlan cseréjével – kapcsolatos szerződések és 

minden releváns – az ingatlanra és használatára 

vonatkozó – szerződés, megállapodás. 

 

Kedvezményezett és a Hivatal kölcsönösen meg- 

állapodtak, hogy terjedelme miatt 

 

22. Kategorizácia podporovanej činnosti podľa 

informačného materiálu 56/2011 (XII.31.)  NGM 

podľa pravidiel maďarských odborných úloh: 

8905041 – Podpora zachovania a rozvoja inštitúcií 

národnostných a etnických menšín. 

 

23. Súčasná hodnota nákladov počítaná v roku 

rozhodnutia zúčtovateľná na ťarchu sumy podpory: 

226.984.000,- HUF (slovom: dvestodvadsaťšesť 

miliónov deväťstoosemdesiaťštyritisíc forintov) - 

(789.894,21 EUR, slovom: 

sedemstoosemdesiaťdeväťtisíc 

osemstodeväťdesiaťštyry EUR a dvadsaťjeden 

centov), intenzita podpory (podiel obsahu podpory 

a súčasnej hodnoty zúčtovateľných nákladov): 100 

%. 

 

24. Zmluvné strany na zabezpečenie podpory podľa tejto 

zmluvy a podľa zmlúv uvedených v odsekoch 2 a 3 

tejto zmluvy zriaďujú na stredisko a nehnuteľnosť 

uvedenú v odseku 6 tejto zmluvy záložné právo, a to 

podľa ustanovení záložnej zmluvy uzavretej na 

základe  a súčasne s touto zmluvou.   

 

 

Kontrola plnenia zmluvy 

 

25. Príjemca podpory je povinný v lehote do 01.12. 2012 

zaslať správu o použití podpory podľa tejto zmluvy 

obsahujúcu finančné vyúčtovanie podpory 

a súvisiace odborné skutočnosti, vrátane technickej 

dokumentácie týkajúce sa realizácie cieľov podľa 

tejto zmluvy a výstavby a vybavenia strediska na 

sekretariát zástupcu štátneho tajomníka pre styk 

s národnosťami a civilnými organizáciami 

ministerstva (Báthory ulica č. 10, 1055 Budapešť) 

v maďarskom jazyku a na Úrad v slovenskom jazyku 

– s výnimkou technickej dokumentácie - spolu 

s týmito prílohami: 

a) overená kópia listu vlastníctva; výpis 

z katastrálnej mapy týkajúci sa nehnuteľnosti 

so zobrazením strediska, 

b)     zmluva uzatvorená medzi príjemcom podpory 

a zhotoviteľom investičného diela vrátane 

dokumentácie týkajúcej sa verejného 

obstarávania, 

c) technický odovzdávací protokol týkajúci sa 

strediska s prílohami, 

d) právoplatné kolaudačné rozhodnutie  

e)      doklad o poistení strediska a nehnuteľnosti, 

f) organizačný a prevádzkový poriadok strediska, 

g)  zmluva podľa odseku 15 tejto zmluvy, 

h) zmluva o výmene pozemkov potvrdzujúca 

nadobudnutie vlastníctva príjemcu podpory 

a všetky dohody týkajúce sa nehnuteľnosti a jej 

užívania. 

         Príjemca podpory a Úrad sa vzájomne dohodli, že pre  
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Kedvezményezett a műszaki dokumentáció 

fordítását a Hivatal számára nem nyújtja be. A 

Hivatal jelen szerződés aláírásával Minisztériumot 

kéri fel a tárgyi műszaki dokumentáció 

ellenőrzésére. 

 

 

26. A 25. pont szerinti felhasználási beszámolóban 

Kedvezményezettnek be kell mutatnia a támogatási cél 

megvalósulásának a szlovák nemzetiségi közösségen 

belüli hatását jelen szerződésnek megfelelően.  

 

27. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás 

felhasználásával létrehozott, 6. pont szerinti ingatlan a 

jelen szerződés alapján a későbbiekben megkötésre 

kerülő jelzálogszerződésben foglalt korlátozások alá 

esik, a működtetési kötelezettség időtartama alatt csak 

a Támogatók előzetes idegeníthető el, adható bérbe, 

illetve terhelhető meg; tudomásul veszi továbbá, hogy 

a támogatásból vásárolt eszközöket a jelen szerződés 

25. pontja szerinti felhasználási beszámoló Támogatók 

általi elfogadásától számított 5 éven belül kizárólag a 

Támogatók előzetes engedélyével idegenítheti el, 

adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.  

 

 

28. Kedvezményezett köteles az épület használatba vételét 

követően az ünnepélyes átadás időpontjáig a Központ 

épületének homlokzatán, jól látható helyen elhelyezett 

táblán a két ország kormányának az építéshez és 

berendezéshez nyújtott támogatásának tényét a 

Támogatókkal írásban egyeztetett formában feltüntetni.  

 

 

29. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Központ 

ünnepélyes átadásának időpontjáról és az átadási 

ünnepség forgatókönyvéről előzetesen egyeztet a 

Támogatókkal. Kölcsönös megállapodásuk értelmében 

Kedvezményezett biztosítja a Központ ünnepélyes 

átadásának megszervezését. 

 

 

Közös záró rendelkezések 

 

30. Felek megállapodnak arról, hogy a támogatás 

törvényes, hatékony, gazdaságos és célirányos 

felhasználásának koordinálása és a Központ célirányos 

működtetésének felügyelete céljából szükség esetén a 

Támogatók egyikének kezdeményezésére 

munkacsoportot hoznak létre, amelyben helyet kapnak 

a Támogatók delegáltjai, a Szlovák Köztársaság 

budapesti nagykövete, az Országos Szlovák 

Önkormányzat elnöke. Fentiek céljából 

Kedvezményezett évente január 31-ig írásban 

előterjeszti Támogatók vagy jogutódjuk részére a 

Központ előző évi működéséről szóló beszámolóját és 

tárgyévi munkatervét.  

 

         rozsah príjemca podpory preklad techninckej     do- 

         kumentácie Úradu nepredkladá. Úrad podpisom tejto 

        zmluvy poveril kontrolou predmetnej technickej 

        dokumentácie ministerstvo. 

 

 

26. V správe o použití podpory podľa odseku 25 tejto 

zmluvy príjemca podpory poukáže na účinok 

realizovaného cieľa podpory na slovenskú menšinu 

v zmysle tejto zmluvy. 

 

27.  Príjemca podpory berie na vedomie, že nehnuteľnosť 

uvedená v odseku 6 tejto zmluvy podlieha 

obmedzeniam v zmysle záložnej zmluvy uzavretej na 

základe a súčasne s touto zmluvou, ku ktorým patrí 

najmä zákaz scudziť, prenajať, resp. zaťažiť vecným 

bremenom túto nehnuteľnosť počas prevádzkovania 

strediska bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

poskytovateľov podpory alebo zákaz scudziť, 

prenajať, resp. inak obmedziť voľnosť nakladania so 

zariadením strediska do 5 rokov od prijatia 

vyúčtovania Poskytovateľmi podpory podľa odseku 

25 bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

poskytovateľov podpory. 

 

28. Príjemca podpory je povinný pred zahájením 

strediska umiestniť na dobre viditeľnom mieste 

fasády strediska tabuľu s textom o podpore 

financovania výstavby a zariadenia strediska vládami 

oboch štátov, ktorý text odsúhlasia písomnou formou 

poskytovatelia podpory na písomný návrh príjemcu 

podpory. 

 

29.   Príjemca podpory sa zaväzuje, že termín 

slávnostného odovzdania strediska a scenár 

slávnostného odovzdania dohodne s poskytovateľmi 

podpory vopred. V zmysle vzájomnej dohody  

zabezpečí príjemca podpory organizačný postup 

slávnostného odovzdania strediska. 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

30. Zmluvné strany sa dohodli, že s cieľom koordinácie 

a dozoru nad zákonným, účinným, hospodárnym 

a účelným využitím podpory a využívania strediska 

vytvoria v prípade potreby na návrh jedného z 

poskytovateľov podpory pracovnú skupinu, ktorej 

členmi budú: zástupcovia poskytovateľov podpory, 

veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti a 

predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy.  Na 

uvedené účely príjemca podpory každoročne do 31.1. 

predloží poskytovateľom podpory, resp. ich právnym 

nástupcom písomnú informáciu o činnosti strediska 

za predchádzajúci kalendárny rok spolu s plánom 

činnosti strediska na práve prebiehajúci kalendárny 

rok.  
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31. Felek rögzítik, hogy a támogatás felhasználására 

tekintettel jelen támogatási szerződés 4. számú 

mellékletét képezik a Kedvezményezett részére jelen 

szerződés aláírásakor átadott Általános Szerződési 

Feltételek (pontos megnevezése: Általános Szerződési 

Feltételek a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium támogatási szerződéseihez; a 

továbbiakban: ÁSzF), melynek egy példányát 

Kedvezményezett a jelen szerződés megkötése előtt 

átvette, annak tartalmát megismerte és az abban 

foglaltakat külön nyilatkozatban elfogadta. 

 

 

32. Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a jelen 

szerződés rendelkezései alapján megkötésre kerülő 

jelzálogszerződésre a Hivatal és Kedvezményezett 

között 2010. április 21-én megkötött 333/2010. számú 

támogatási szerződés III. bekezdés 4. pontjának 

hatálya megszűnik. 

 

33. Felek megállapodnak, hogy Támogatók a jelen 

támogatási szerződéstől azonnali hatállyal elállhatnak 

egyoldalú írásos nyilatkozattal és igényelhetik a teljes 

támogatás visszafizetését abban az esetben, ha 

Kedvezményezett nem teljesíti jelen támogatási 

szerződésből vagy mellékleteiből fakadó 

kötelezettségeit. 

 

34. Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen szerződés 

aláírására a 6. számú mellékletet képező, az Országos 

Szlovák Önkormányzat közgyűlésének 97/2008/KGY 

(2008. jún. 12.) számú határozata értelmében jogosult.  

 

 

35. A Minisztérium képviselője kijelenti, hogy jelen 

támogatási szerződés megkötésére a vonatkozó 

jogszabályok alapján a 7. számú mellékletet képező, 

41/2010. (VI. 07.) ME határozat, valamint a  

értelmében jogosult. A Hivatal elnöke kijelenti, hogy 

jelen támogatási szerződés aláírására a 8. számú 

mellékletet képező, 178/2012. (V. 09.)  Korm. 

határozat értelmében jogosult. 

 

36. Jelen támogatási szerződést a Felek az alulírt helyen és 

időpontban, elolvasás és az abban foglaltak megértése 

után, szabadon, befolyástól mentesen mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá.   

 

 

37. Jelen támogatási szerződés Magyarország 

jogrendjének megfelel. Felek kikötik a magyar jogot és 

a magyar bíróság joghatóságát a jelen támogatási 

szerződés alapján keletkező esetleges peres vitáik 

érvényesítésére.   

 

38. Jelen támogatási szerződés a szlovák jogrend szerint 

kötelezően nyilvános, amelyet a Hivatal honlapján 

31. Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s použitím 

podpory v zmysle tejto zmluvy boli príjemcovi 

podpory pri podpise tejto zmluvy odovzdané 

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám o dotácii 

Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti 

(„Általános Szerződési Feltételek a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium támogatási 

szerződéseihez“) ďalej len „VZP“), ktoré sú prílohou 

č. 4. tejto zmluvy a príjemca podpory súčasne 

vyhlasuje, že sa s obsahom VZP oboznámil 

a ustanovenia VZP akceptoval v osobitnom 

vyhlásení. 

 

32. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím 

platnosti záložnej zmluvy uzavretej na základe tejto 

zmluvy sa zrušuje článok III ods. 4 Zmluvy č. 

333/2010 o poskytnutí dotácie uzavretej dňa 21. 

apríla 2010 medzi Úradom a príjemcom podpory. 

 

 

33.   Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že 

poskytovatelia podpory môžu od tejto zmluvy 

odstúpiť formou jednostranného písomného 

vyhlásenia s okamžitou platnosťou a môžu si 

nárokovať vrátenie celej sumy podpory v zmysle 

tejto zmluvy v prípade, ak príjemca podpory nesplní 

niektorý z odsekov tejto zmluvy alebo jej príloh.   

   
34. Príjemca podpory vyhlasuje, že na podpis tejto 

zmluvy je oprávnený na základe uznesenia č. 

97/2008/KGY (zo dňa 12. 6. 2008) Valného 

zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy, 

ktoré je prílohou č. 6 tejto zmluvy. 

 

35. Zástupca ministerstva vyhlasuje, že na podpis tejto 

zmluvy má oprávnenie na základe príslušných 

právnych predpisov v zmysle uznesenia predsedu 

vlády Maďarskej republiky č. 41/2010 (VI.7.), ktoré 

je prílohou č. 7 tejto zmluvy. Predseda Úradu 

vyhlasuje, že na podpis tejto zmluvy má oprávnenie 

v zmysle uznesenia vlády SR č. 178 z 9. 5. 2012, 

ktoré je prílohou č. 8 tejto zmluvy. 

 

36. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená 

slobodne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez 

výhrad podpisujú na mieste a v čase uvedenom 

nižšie. 

 

37. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom 

Maďarskej republiky. Príslušným súdom na 

prerokovanie prípadných sporov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy je maďarský súd. 

 

 

38. Táto zmluva je v zmysle slovenského práva povinne 

zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na 

webovom sídle úradu. Na základe uvedeného táto 
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hoznak nyilvánosságra. Ennek megfelelően jelen 

szerződés a Felek hivatalos képviselőinek aláírásával 

egyidejűleg lép hatályba, és a Hivatal honlapján való 

megjelenéssel válik nyilvánossá. A Hivatal tájékoztatja 

a Minisztériumot és Kedvezményezettet a honlapon 

való megjelentetésről és annak dátumáról. 

 

 

 

39. Jelen támogatási szerződés módosítására a Felek 

megállapodását követően, írásban, számmal ellátva 

kerülhet sor. 

 

40. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés 

preambulumában szereplő adataik változásáról 

haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást. 

 

 

41. Jelen támogatási szerződés 8 magyar nyelvű és szlovák 

nyelvű eredeti példányban készült, melyből két 

példány a Hivatalt, három példány a Minisztériumot, 

három példány a Kedvezményezettet illeti. Mindkét 

nyelvi változat egyaránt hivatalos. 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: a Hivatal és Támogatott közötti 

333/2010. számú támogatási szerződés 

2. számú melléklet: a Minisztérium és Támogatott 

közötti XLVI-1/321/3/2008. számú támogatási 

szerződés és módosításai 

 

 

 

3. számú melléklet: Költségvetés 

4. számú melléklet: a Minisztérium által nyújtott 

támogatások általános szerződési feltételei 

 

5. számú melléklet: a térítésmentes használatról szóló 

előszerződés  

6. számú melléklet: az Országos Szlovák 

Önkormányzat Közgyűlésének 97/2008/KGY (jún. 

12.) számú határozata 

7. számú melléklet: 41/2010. (VI. 07.) ME határozat 

8. számú melléklet: 178/2012. (V. 09.)  Korm. 

határozat 

9. számú melléklet: jogerős használatbavételi engedély 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu 

oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy 

na webovej stránke Úradu. Úrad písomne oznámi 

ministerstvu a príjemcovi podpory zverejnenie tejto 

zmluvy, spolu s dátumom, ku ktorému bola táto 

zmluva zverejnená. 

 

39. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť 

len formou písomného, očíslovaného dodatku po 

dohode zmluvných strán. 

 

40. Zmluvné strany prehlasujú, že zmeny v údajoch 

zmluvných strán uvedené v preambule tejto zmluvy 

budú bezodkladne aktualizovať písomnou formou. 

 

42. Táto zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch 

v maďarskom a v slovenskom jazyku, z ktorých dva 

rovnopisy v maďarskom jazyku a slovenskom jazyku 

dostane úrad, tri rovnopisy v maďarskom jazyku 

a slovenskom jazyku dostane ministerstvo a tri 

rovnopisy v maďarskom jazyku a slovenskom jazyku 

dostane príjemca podpory. Obe jazykové znenia sú 

rovnako autentické.  

 

 

Prílohy:  

 

príloha č. 1:  zmluva o poskytnutí podpory medzi 

úradom a príjemcom podpory č. 333/2010 

príloha č. 2:  zmluva o poskytnutí finančnej podpory 

z prostriedkov „Menšinového koordinačného 

a intervenčného fondu“ č. XLVI-1/3073/4/2008.sz. 

v znení zmeny a doplnenia tejto zmluvy č. XLVI-

1/321/5/2008 a zmeny a doplnenia tejto zmluvy č. 

I-1/423/5/2009 

príloha č. 3:  rozpočet  

príloha č. 4:  všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám 

o dotácii Ministerstva verejnej správy 

a spravodlivosti 

príloha č. 5:  zmluva o budúcej zmluve o práve 

bezodplatného užívania 

príloha č. 6: uznesenie č. 97/2008/KGY (zo dňa 12. 6. 

2008) Valného zhromaždenia Celoštátnej 

slovenskej samosprávy 

príloha č. 7: uznesenie predsedu vlády MR č. 41/2010 

(VI.7.) 

príloha č. 8: uznesenie vlády SR č. 178 z 9. 5. 2012 

príloha č. 9:    právnoplatné kolaudačné povolenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

Pilisszentkereszt,  

 

 

……………………………… 

Dr. Csaba Latorcai 

zástupca štátneho tajomníka 

Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska  

za poskytovateľa podpory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné overenie/Pénzügyi ellenjegyző: 

V Budapešti,  

 

 

…………………………………………… 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Költségvetési Főosztály 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Doc. Ing. Milan Koščo, CSc 

riaditeľ personálneho, ekonomického a právneho odboru 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

 

V Mlynkoch,    

 

 

........................................................ 

RNDr. Igor Furdík 

predseda 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

za poskytovateľa podpory 

 

 

........................................................ 

Ján Fuzik 

predseda 

Celoštátna slovenská samospráva 

za príjemcu podpory 

 

 

Právne overenie/Jogi ellenjegyző: 

V Budapešti,    

 

 

............................................................................ 

Dr. József Schlammadinger 

vedúci oddelenia 

oddelenie pre právne služby zdravotnej politiky 

Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska 

 

 

 

…………………………………………………. 

Ing. Darina Halajová 

interná kontrolórka 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

 


