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ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE
č. 001_2020
Názov zasadajúceho orgánu:
Deň konania zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:
Čas začiatku zasadnutia:
Čas ukončenia zasadnutia:

Členská schôdza
13. 3. 2020
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
13:00 hod.
14:00 hod.

I. PRÍTOMNÍ
Predsedajúci:
Zapisovateľ:
Overovateľ zápisnice:
Ďalší prítomní:

Miroslav Šanda, predseda klubu
Ing. Jaroslav Devečka, podpredseda klubu
Ing. Martin Pilka, MBA, kontrolný orgán
Marta Španková, hospodár

II. PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie schôdze klubu.
Ekonomika, členské, finančné a vecné dary, správa o hospodárení.
Výhody pre členov klubu (ochranné pomôcky, terče, prenájom strelnice, nákup streliva...).
Podpora zo strany členov klubu.
Zápis E do ZP.
Prevod streliva a evidencia.
Sklad streliva.
Strelecká súťaž jeseň 2020.
Marketing.
Guláš.
Diskusia.

III. ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH
1. Otvorenie schôdze.
Predseda klubu privítal prítomných a otvoril zasadnutie Členskej schôdze.
2. Ekonomika, členské, finančné a vecné dary, správa o hospodárení.
Predseda klubu spolu s hospodárom informovali prítomných o spôsobe vedenia účtovníctva, vydávaní potvrdení o zaplatení a evidencii
členského príspevku, vrátane evidencie výdavkov, faktúr a darov. Platobnou kartou bude disponovať výlučne predseda OZ.
3. Výhody pre členov klubu.
Predseda klubu prítomných oboznámil s návrhom výhod pre členov klubu. Prítomní schválili výhody pre členov vo forme bezplatného vstupu
na streliská STRELNICE LIPTOV (ďalej len „strelnica“). Bezplatný vstup na strelnicu sa týka výlučne člena klubu, ale nie jeho sprievodu. Rovnako
sa týkajú výlučne členov klubu aj ostatné výhody schválené na tejto členskej schôdzi. Ďalšie schválené výhody sú:
−
−
−
−
−

bezplatné požičanie luku a kuše,
členovi klubu bude odpustený poplatok za účasť v súťažiach, ktoré bude organizovať klub,
člen klubu bude mať nárok na zľavu pri kúpe streliva na STRELNICI LIPTOV,
člen klubu bude mať nárok na zľavu pri kúpe streleckých balíčkov na STRELNICI LIPTOV,
člen klubu bude mať nárok na ďalšie voliteľné výhody v podobe využívania klubových terčov a terčovníc.
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4. Podpora zo strany členov klubu.
Členovia klubu budú môcť aktívne podporovať klub.
5. Zápis E do ZP.
Každý člen klubu bude na základe Žiadosti o prijatí člena a zaplatení členského poplatku prijatý do klubu. Dostane členský preukaz a bude
zapísaný do evidencie členov.
6. Prevod a evidencia streliva.
Predseda klubu je povinný viesť evidenciu klubového streliva.
7. Sklad streliva.
Strelivo bude skladované v sklade streliva STRELNICE LIPTOV, pre tieto účely bude mať klub vyčlenenú samostatnú časť trezora.
8. Strelecká súťaž
Bolo rozhodnuté, že prvý ročník streleckej súťaže sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu (pandémia COVID-19) zatiaľ neruší.
Strelecká súťaž by sa mala konať na jeseň 2020.
9. Marketing.
Pre šírenie dobrého mena klubu a získavanie nových členov sa budú predseda klubu, podpredseda klubu a kontrolór klubu podieľať na
marketingu. Bolo odsúhlasené, že pre účely marketingu budú postupne uvoľnené finančné prostriedky.
10. Guláš.
Každý rok bude klub organizovať guláš. Táto akcia bude spojená so streleckou súťažou, alebo brigádou na strelnici.
11. Diskusia.
Na záver prebehla pokojná diskusia.

IV. ZÁVER
Keďže ďalšie otázky na prerokovanie na Členskej schôdzi vznesené neboli, predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a členskú schôdzu
ukončil. Predseda klubu zabezpečí archiváciu tejto zápisnice v súlade s platnou legislatívou a zároveň zabezpečí doručenie zápisnice z Členskej
schôdze všetkým jej členom v elektronickej podobe.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 13.3.2020
Predseda Občianskeho združenia Miroslav Šanda

_______________________________

Zapísal: Ing. Jaroslav Devečka, podpredseda Občianskeho združenia

_______________________________

Zápisnicu overil: Ing. Martin Pilka, MBA, kontrolný orgán

_______________________________
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