
Uznesenie z     výročnej konferencie Klubu spišských strelcov

Dátum: 25. január 2019
Miesto: Klubovňa krytej strelnice, Radlinského 17,  Spišská Nová Ves

I.  Konštatuje že:
Prítomných na výročnej konferencii  je 27 delegovaných  členov čo predstavuje 100 % účasť , teda  
výročná členská konferencia je uznášania schopná.

II  .   Berie na vedomie:
2.1 Správu o činnosti Klubu /prednesenú p. Marcelom Krajčim/
2.2 Správu o hospodárení Klubu za rok 2018 /pripravenú p. Bajtošovou, predniesol p. Borz /
2.3 Správu revízora /prednesenú p. Pavelekom/
2.4 Kontrolu plnenia prijatých uznesení /prednesenú p. Borzom/
2.5 Informácia  o zrušení členstva v roku 2018   / p. Borz /
2.6  Informáciu o zmene Smernice č. 1_ z 5.2.2010_clenské popl.- automaticky zánik členstva  
2.7 Vyhodnotenie situácie pri darovaní 2 % z dane pre rok 2018 za zdaňovacie obdobie 2017

III. Schvaľuje:
3.1 Pracovné predsedníctvo: M.Krajči, G.Krajči, Borz, Pavelek, Hozza,  

Návrhovú komisiu: Maťašovská, Kováč, Plávka, Zapisovateľa:  p. Borz   (overovateľ p. Palenčár )
3.2 Plán hlavných úloh Klubu na rok 2019 /prednesený informatívne p. Borzom/

3.3. Kalendár športových podujatí na rok 2019 /prednesený informatívne p. Borz/
3.4. Schvaľuje zmenu systému Spišskej streleckej ligy na šesť kola (jarné: február, marec, apríl a 

jesenné  september, október, november) a  jedno klubové stretnutie v mesiaci. Termíny budú 
vyvesené na web stránke klubu.  

3.5 Rozpočet a plán hospodárenia Klubu na rok 2019   /pripravenú p. Bajtošovou, predniesol p. Borz /
3.6 Schvaľuje zrušenie členstva v zmysle čl.6.2.2. Stanov Klubu spišských strelcov u členov, ktorí  

nebudú mať zaplatený členský príspevok. K 28. februáru t.r.    

IV. Ukladá:
4.1. Vypracovať pravidlá a propozície streleckých súťaží, ktoré organizuje Klub spišských strelcov. 

T: 1.02. 2019 a stály Z: p. Borz
4.2. Rozpracovať pripomienky z konferencie a prijať riešenia.

T: 31.03. 2019                 Z: predsedníctvo
4.3. Zverejniť na webovej stránke Klubu kritéria súťaže Spišskej ligy z guľových zbraní na rok 2019
            a závery z Výročnej  konferencie vo vzťahu ku „Klubovým stredám“.

T: 1.02. 2019                  Z: p. Garajček a Borz
4.4. Zverejniť na webovej stránke Klubu postup na príspevok 2% z daní z príjmov. 

T: 5.02. 2019               Z: p. Hozza
4.5. Vypracovať žiadosť Klubu na dotáciu na rok 2019 a predložiť mestu SNV 

T: 15.03. 2019                Z: p. Krajči, predseda klubu 
4.6. Aktualizovať evidenciu s kontaktnými údajmi členov, najmä držiteľov sk. E.                                   
            T: priebežne, najneskôr do 31.3.2019                Z: pp. Loy a Borz, Pupáková  

V. Poveruje:
5.1. Všetkých členov získavať darcov  2% daní z príjmov. Obzvlášť aktivizovať  členov streleckého     
        krúžku aby sa aj touto cestou zabezpečilo finančné krytie fungovania krúžku. 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. januára 2019

Návrhová komisia: p. Maťašovská, p.Kováč a p.Plávka

Overili: p. Emil Palenčár  
Predseda Klubu spišských strelcov 

Marcel Krajči 
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