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ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE  

č. 004_2022 
Názov zasadajúceho orgánu:  Členská schôdza 

Deň konania zasadnutia:  23. 11. 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 

 

II. PROGRAM 

 

1. Otvorenie schôdze klubu. 

2. Klubové súťaže a tréningy. 

3. Plán súťaží, tréningov a brigád na rok 2023 . 

4. Hospodárenie klubu za rok 2022. 

5. Plán rozpočtu a investícii na rok 2023. 

6. Diskusia. 

III. ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH  

1. Otvorenie schôdze. 

 

Predseda klubu prítomných a otvoril zasadnutie Členskej schôdze. 

 

2. Klubové súťaže a tréningy. 

 

Predseda klubu informoval prítomných o priebehu súťaže VÝSTREL 2022 a vyhodnotil súťaž z organizačného hľadiska. Prítomní navrhli 

opatrenia na zlepšenie organizácie budúcich súťaží. Predseda klubu zároveň informoval prítomných o organizácii tréningov v roku 2022 (1x 

tréning na streľbu z brokovnice v disciplínach SKEET a TRAP, 1x tréning na pištoľovú IPSC streľbu). Prítomní zhodnotili organizáciu tréningov 

za úspešnú a jednohlasne odsúhlasili pokračovanie organizácie tréningov aj naďalej minimálne v rovnakom rozsahu. 

 

3. Plán súťaží, tréningov a brigád na rok 2023. 

 

Predseda klubu na základe predchádzajúceho bodu programu navrhol v roku 2023 zorganizovať tretí ročník streleckej súťaže VÝSTREL 2023, 

1x tréning na brokovú streľbu v disciplínach SKEET a TRAP, 1x tréning na pištoľovú IPSC streľbu a v prípade záujmu 1x tréning na streľbu 

v ďalšej disciplíne. V roku 2023 predseda klubu naplánoval 1x jarnú brigádu a 1x jesennú brigádu. V rámci plánovaných akcií predseda klubu 

navrhol zorganizovať fotenie večernej streľby pri umelom osvetlení a organizovanie takýchto strelieb pre členov klubu, ak to dovolí 

prevádzkový poriadku STRELNICE LIPTOV, s.r.o. Prítomní jednohlasne súhlasili s plánom akcií na rok 2023.    

  

4. Hospodárenie klubu za rok 2022. 

 

a. Predseda klubu predložil výsledky príjmov 2 % z daní. Výsledky sú v kladných číslach a prítomní sa zhodli na pokračovaní možnosti 

príjmu 2 % z daní aj na ďalší rok. Výberu 2 % z daní predchádza včasný zápis a poplatok u notára. Podpredseda klubu navrhol, že pokiaľ 

bude príjem 2 % z daní presahovať vynaložené poplatky, tak je to pre klub prínosom a automaticky by sa mali vynaložiť prostriedky pre 

notára na zápis pre výber 2% z daní na ďalší rok. Prítomní jednohlasne súhlasili. 

b. Predseda klubu prítomným predložil výpis z klubového bankového účtu a jeho stav ku dňu konania klubovej schôdze. Príjem klubu za 

rok 2022 tvorili členské poplatky a 2 % z daní. 

c. Predseda klubu predložil delenie príjmov za rok 2022 v nasledovnom pomere: 
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− 35 % z príjmov klubu bolo určených na chod klubu, 

− 40 % z príjmov klubu bolo určených na nájom strelnice, 

− 25 % z príjmov klubu bolo určených na investície. 

d. Predseda klubu prítomných informoval o financiách potrebných na nájom konferenčnej miestnosti na organizovanie klubových schôdzí 

za rok 2022. Súčasťou nájmu je aj pohostenie. 

 

5. Plán rozpočtu a investícii na rok 2023 

 

a. Predseda klubu predložil návrh na zmenu pomeru percentuálneho delenia príjmov na rok 2023 v nasledovnom pomere: 

− 40 % z príjmov klubu bolo určených na chod klubu, 

− 40 % z príjmov klubu bolo určených na nájom strelnice, 

− 20 % z príjmov klubu bolo určených na investície. 

b. Predseda klubu navrhol vynaložiť prostriedky určené na nasledovné možné investície: 

− Presypanie štrkovej cesty (predpokladané náklady sú 2000 €). Prítomní súhlasili ako možnú alternatívu na plánované investície. 

− Predĺženie cesty (predpokladané náklady sú 2000 až 5000 €). Prítomní zamietli zaradiť túto investíciu medzi plánované investície 

ako príliš nákladnú. 

− Dobudovanie valu na 50  m (predpokladané náklady sú 1000 až 2000 €), alebo na 220 m (predpokladané náklady 1500 až 4000 €). 

Prítomní zamietli zaradiť túto investíciu medzi plánované investície ako príliš nákladnú. 

− Vybudovanie nového valu, ktorý by bol určený výlučne pre členov klubu (predpokladané náklady sú 30000 €). Prítomní zamietli 

zaradiť túto investíciu medzi plánované investície ako príliš nákladnú. Jej realizácia by si vyžadovala navýšiť ročný členský poplatok. 

− Oprava osadenia kontajnera a jeho náter (predpokladané náklady 1000 až 2000 €). Prítomní súhlasili ako možnú alternatívu na 

plánované investície. 

− Vybudovanie altánku s grilom pre členov klubu mimo zázemia „búdy“ (predpokladané náklady 3500 až 5000 €). Prítomní súhlasili 

ako možnú alternatívu na plánované investície. 

− Vybudovanie terasy. Prítomní súhlasili ako možnú alternatívu na plánované investície. 

− Nákup a osadenie fotovoltických panelov ako realizáciu alternatívneho zdroja energie pre fungovanie strelnice. Prítomní zamietli 

zaradiť túto investíciu medzi plánované investície ako príliš nákladnú. 

c. Predseda klubu navrhol zapojiť členov klubu o výber investície z odsúhlasených možných alternatív z dôvodu malej účasti na členských 

schôdzach formou elektronického hlasovania. Pokiaľ sa do elektronického hlasovania zapojí viac ako 50% členov klubu, tak realizácie 

víťaznej alternatívy bude pre klub záväzná. 

 

6. Diskusia. 

 

Na záver prebehla pokojná diskusia na tému „Voľba štatutárov klubu v roku 2023“

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 23.11.2022 

 

Predseda klubu Miroslav Šanda   _______________________________ 

 

 

Zapísal:  Ing. Jaroslav Devečka, podpredseda klubu              _______________________________ 

 

 

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


