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ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE  

č. 002_2022 
Názov zasadajúceho orgánu:  Členská schôdza 

Deň konania zasadnutia:  štvrtok 18.8.2022 

Miesto konania zasadnutia:   Apartmány Zaria, Bešeňová 90 

Čas začiatku zasadnutia:  10:00 hod.  

Čas ukončenia zasadnutia:  13:00 hod. 

 

I. PRÍTOMNÍ 

 

Predsedajúci:   Miroslav Šanda, predseda klubu 

Zapisovateľ:   Ing. Jaroslav Devečka, podpredseda klubu 

Overovateľ zápisnice:   Ing. Martin Pilka, MBA, kontrolný orgán 

Ostatní členovia klubu:  Ing. Ľubomír Španko, Peter Pávnica 

 

II. PROGRAM 

 

1. Otvorenie schôdze klubu 

2. Prijatie nových členov do klubu 

3. Vylúčenie členov z klubu 

4. Priebeh stratégie: Kumulované platby vždy na január 

5. Členské na rok 2023 a 2024 

6. Vyhodnotenie 2% z daní 

7. Súťaž 

8. Jarná brigáda 

9. Diskusia 

PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV KLUBU 

Prijali sme všetkých, ktorí splnili povinnosť riadnej registrácie a uhradili členský poplatok 

 

VYRAĎOVANIE ČLENOV KLUBU 

Peter K., Róbert V., Silvia A., Štefan Z., Jakub F., Martin R., Miroslav L., Michal J. 

  

KUMULOVANÉ PLATBY VŽDY NA JANUÁR 

Nový člen zaplatí alikvotnú časť členského do konca kalendárneho roka, alebo alikvotnú časť + celý nasledujúci kalendárny rok 

Ročný poplatok je nezmenený 70€ 

Členovia prijatí v 

jan - marec - 70€ 

apríl - jún - 50 (alt 120€) 

júl - september - 30 (alt 100€) 

október - december - 10€ + povinnosť platby na nasledujúci rok spolu 80€ 

  

Platby sa nám tak synchronizujú vždy na január 

Výzva na úhradu členského pôjde na členov v dec, druhá v jan, tretia vo feb a vždy 1.3. dávame info o vyradení na ORPZ SR v LM 

Pozor, info o vyradení členov z iného okresu podávame informáciu na príslušný policajný útvar 

Vždy do 7 dní od vyradenia 

 

ČLENSKÉ NA ROK 2023 A 2024 

Členské na rok 2023 ostáva nezmenené. 70€ / rok 

Plán navýšenia členského na rok 2024 bude postavený na realizovaných zmenách streleckého areálu a na základe výšky potrebných investícii. 

Napr. Zatraktívnime areál, zvýšime jeho hodnotu, vybudujeme nové streliská, predstavíme nové služby a východy členom klubu, alebo 

vybudujeme nové odpočinkové zóny. Pripravujeme jedno strelisko ako Slovenský unikát, všetko sa dozviete včas. 
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VYHODNOTENIE 2% Z DANÍ 

POZOR, nezabudnúť na registráciu pre poberateľov príspevku na rok 2023. Termín DECEMBER 2022 

Pozn.: Notár by nás mal sám upozorniť a vyzvať k uhradeniu poplatku žiadateľa 80€ 

 

SÚŤAŽ 

VÝSTREL 2022 - Výročné stretnutie členov klubu Strelnica Liptov 

Súťaž v streľbe PIŠTOĽ / PUŠKA (pracovný názov) 

Dátum a čas: 1.október 2022 od 9:00 do 14:00 

Miesto: STRELNICA LIPTOV | Strelecký areál Háj Nicovô | Cesta Hrdinov | 031 01 Liptovský Mikuláš 

Kontakt: klub@strelnicaliptov.sk |  0948 117 611 | www.strelnicaliptov.sk/klub  

  

JESENNÁ BRIGÁDA 

Zatiaľ nemáme stanovený termín 

  

DUSKUSIA 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Znenie zákona k téme "registrácia klubu ako športovej organizácie" 

 Poskytovanie údajov 

§ 66 

(2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bezodplatne poskytuje v elektronickej podobe ministerstvu a Policajnému 

zboru údaje vedené v informačnom systéme športu o športovcoch alebo športových odborníkoch, ktorí majú v registri fyzických osôb v športe 

zapísaný šport, ktorého súčasťou je športová streľba. -registráciu máme schválenú k 18.2.2022 

  

TRETIA ČASŤ 

NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA ZBRANE, NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA STRELIVA 

§ 8 

  

(3) Ministerstvo (schválené stanovy klubu a pridelenie IČO)udelí na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie 

zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) až p) držiteľovi skupiny E zbrojného preukazu, ktorý predloží potvrdenie športovej 

organizácie,11a) ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba a má k nej príslušnosť, alebo medzinárodnej športovej 

organizácie, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba, ktorej je členom, že 

  

a) počas posledných 12 mesiacov aktívne trénoval alebo sa zúčastnil súťaže v streľbe, ktorú uznáva športová organizácia,11a) ktorej 

predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba, alebo medzinárodná športová organizácia, ktorej predmetom činnosti alebo 

cieľom činnosti je športová streľba a 

  

11a 

§ 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  

§ 8 Športová organizácia 
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(2) 

Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.  -registráciu máme schválenú k 18.2.2022 

  

§ 15 Športový klub 

(2) 

Na účely účasti v súťaži, disciplinárne účely a účely riešenia sporov sa za športový klub považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o 

združení,11) ak má určeného zodpovedného zástupcu. 

  

Národný športový zväz 

§ 16 Národný športový zväz a jeho úlohy 

  

Slovenský strelecký zväz (SSZ) 

SSZ je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca športových strelcov a ostatných záujemcov o športovo – streleckú činnosť. 

Na území Slovenskej republiky je výlučným subjektom zastupujúcim olympijské a medzinárodné disciplíny v športovej streľbe riadené 

International Shooting Sport Federation (ďalej ISSF), European Shooting Confederation (ESC), Muzzle Loaders Association International 

Committee (MLAIC) a Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC). Vystupuje ako partner voči zahraničným 

organizáciám zameraným na športovú streľbu. 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 28.2.2022 

 

 

Predseda klubu Miroslav Šanda   _______________________________ 

 

 

Zapísal:  Ing. Jaroslav Devečka, podpredseda klubu              _______________________________ 

 

 

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


