
S  M  E  R  N  I  C  A    č. 1 /2010

Vydaná predsedníctvom Klubu spišských strelcov v zmysle Čl. 10.2.9. Stanov Klubu

1. Členské príspevky  

1.1.    Výška členského príspevku  pre všetkých členov Klubu spišských strelcov  je určená na
kalendárny  rok vo výške  minimálne:  20 EUR

1.2. Termín zaplatenia príspevku do 31.03.2021 v príslušnom kalendárnom roku.     
V priebehu roka v deň podania prihlášky! 

V prípade že príspevok nebude uhradený v termíne,  členstvo v Klube členovi zaniká v 
zmysle čl. 6.1.3 za porušenie článku  6.2.2. Stanov. O zrušení členstva bude člen 
Klubu písomne vyrozumený do 7 dní. Opis Oznámenia o zrušení členstva bude v 
jednom vyhotovení zaslaný evidencii zbraní príslušného OR PZ u tých členov, 
ktorým Klub vydal Potvrdenie za účelom získania skupiny „E” Zbrojného preukazu.  
Po zániku členstva znovu prijatý  môže byť  až na základe prihlášky, ako u  
nového  člena, po uhradení  členského zvýšeného o 100%, teda 40 EUR (zvýšenie 
administratívnych úkonov ) 

O opätovnom členstve rozhodne Predsedníctvo do 30 dní od prijatia prihlášky .             

1.3 Ročný členský príspevok je možné uhradiť naraz najviac na dobu 5 rokov (Päť rokov).

V prípade skoršieho ukončenia členstva nebude rozdiel vrátený. Evidenciu zaplatených
členských poplatkov vedie poverený člen Klubu spišských strelcov.  

1.4.    Členský príspevok sa uhrádza výlučne prevodom na účet Klubu spišských strelcov, 
vedený vo 
Fio banke, a.s.  pod číslom : 2700956256/8330
Číslo účtu je potrebné uviesť vo formáte IBAN: SK7683300000002700956256             

          Variabilný symbol uviesť rok, za ktorý sa členské platí a v správe pre prijímateľa  
          je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko člena, za ktorého je príspevok hradený .

Bez správneho variabilného symbolu a mena nebude možné platbu uznať!!

1.5.  Od členského príspevku sú oslobodené deti, ktoré v deň vstupu do Klubu  spišských 
strelcov ešte nedovŕšili 15 rokov veku a členovia, ktorí  majú mimoriadné zásluhy v 
strelectve pre Klub spišských strelcov.  O oslobodení rozhoduje predsedníctvo Klubu 
spišských strelcov uznesením .
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Doložka:        Túto   S  M  E  R  N  I  C  U    č. 1 /2010   schválilo  predsedníctvo a Výročná 
  konferencia Klubu spišských strelcov   v Spišskej Novej Vsi dňa  5.2.2010

Úprava  schválená :  Predsedníctvom a Výročnou konferenciou Klubu spišských strelcov   v 
   Spišskej Novej Vsi  dňa  31.1.2014

Úprava  schválená :  Predsedníctvom Klubu spišských strelcov na svojom zasadaní 
   12.1.2017.    Výročná konferencia oboznámená  27.1.2017  

Úprava  schválená :  Predsedníctvom Klubu spišských strelcov na svojom zasadaní 
   12.1.2018.    Výročná konferencia oboznámená  26.1.2018

Úprava  schválená :  Predsedníctvom Klubu spišských strelcov na svojom zasadaní 
   3.12.2019.    Výročná konferencia oboznámená  24.1.2020 

Úprava  schválená :  Predsedníctvom Klubu spišských strelcov na svojom zasadaní 
   8.1.2021.    Výročná konferencia oboznámená do  31.03.2021 
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