
ZÁPISNICA 

Z ČLENSKEJ SCHÔDZE 

OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA 

Bedmintonový klub Šamorín 
 

Dátum konania: 05.12.2015 

Miesto konania: Bedmintonové centrum, Bratislavská cesta 35A, 93101 Šamorín 

Prítomní členovia: Roland BIELČIK, Ladislav CSENKEY, Pavol PUTNOKY, Kornélia PROCHÁZKOVÁ, 

Rudo BORGULA, Radoslav LUŠTÍK, Gabriel GOTTGEISL, Branislav BLECHA, 

Viktor HALÁSZ, Štefan HORVÁTH, Peter RUSŇÁK 

Program schôdze: 

1. Zahájenie členskej schôdze 

2. Schválenie programu schôdze 

3. Informovanie o založení, zameraní a doterajšej činnosti športového klubu 

4. Voľba kontrolóra športového klubu 

5. Informovanie o stave financií športového klubu a (ne)možnosti odvedenia 2 % dane 

6. Prejednanie a schválenie výšky členského príspevku na rok 2016 

7. Diskusia 

 

AD 1. 

Členskú schôdzu Občianského združenia Bedmintonový klub Šamorín (v texte len „športový klub“) 

zahájil a viedol predseda športového klubu Roland Bielčik. 

AD 2. 

Navrhnutý program schôdze bol schválený všetkými prítomnými členmi športového klubu. 

AD 3. 

Predseda informoval o založení a zameraní športového klubu. Doterajšia činnosť športového klubu 

vzhľadom na krátke dva a pol mesačné obdobie od jeho založenia predstavovala hlavne: 

- administratívne úkony spojené so vznikom športového klubu 

- vytvorenie reprezentačných tímov, ktoré začali klub reprezentovať v externých ligových súťažiach 

- prijímanie nových členov … AKTUÁLNY STAV (v čase konania schôdze): 43 

- nákup vybavenia (hlavne športového oblečenia) 

Predseda informoval o tom, že predsedníctvu športového klubu so správou financií pomáha jeden 

z členov športového klubu - ekonomický expert Rudo Borgula a zároveň mu poďakoval za 

doterajšiu vynikajúcu spoluprácu.  



AD 4. 

Predseda vyhlásil voľby do funkcie kotrolóra športového klubu. 

Plénom boli navrhnutí nasledovní kandidáti: Kornélia Procházková, Pavol Kuna a Peter Rusňák 

HLASOVANIE: 

Kornélia Procházková  .........  8 HLASOV 

Pavol Kuna  ..........................  2 HLASY 

Peter Rusňák  .......................  1 HLAS 

Predseda konštatoval, že funkciu kontrolóra športového klubu obsadzuje Kornélia Procházková. 

 

AD 5. 

Predseda informoval o stave financií športového klubu: 

Príjmy ... spolu 1187.00 EUR 

- od sponzorov: 300.00 EUR (za reklamnú zmluvu s firmou DOKUMENTA a.s. Bratislava) 

- od členov: 887.00 EUR (dary a dobrovoľné členské za rok 2015) 

Výdavky ... spolu 986.70 EUR 

- uskutočnené: 358.70 EUR (administratívne poplatky, IV. liga, nákup tovaru zn. YONEX) 

- zatiaľ neuskutočnené: 628.00 EUR (nákup tovaru zn. FORZA od firmy JEKA … čaká sa na posledné 

objednané kusy tovaru a záverečnú súhrnnú faktúru) 

Aktuálny stav … spolu 828.30 EUR 

- na bankovom účte športového klubu: 320.00 EUR 

- v hotovostnej pokladni:  508.30 EUR 

Po odrátaní hodnoty faktúry firmy JEKA je celkový zostatok 200.30 EUR. 

 

Predseda informoval že odvedenie 2 % dane priamo pre náš športový klub (občianské združenie) 

bude možné až v roku 2017 (podľa zákona je to možné až po existencii OZ dlhšej ako 12 mesiacov). 

 

AD 6. 

Predseda predniesol návrh predsedníctva športového klubu: 

Výška členského príspevku pre rok 2016: 

15 EUR na rok, s tým že deti do 15 rokov* majú 50 % zľavu z členského príspevku 

(* nárok na 50 % zľavu budú mať všetky deti, ktoré v danom roku ešte nedovŕšia 16 rok) 

Splatnosť členského príspevku bude január daného roku a členovi, ktorý ho v priebehu 

prvého štvrťroka nezaplatí bude členstvo odobraté. 

Výhody pre členov športového klubu (od 1.1.2016): 

- zľava z ceny kurtu* v Šamorínskom Bedmintonovom Centre vo výške 10% (= 1 EUR) 

(* zľava sa nevzťahuje na permanentky a ligové zápasy) 

- zľava z bežnej ceny ponúkaného tovaru (košíky, rakety, oblečenie ...) min. 10 % 

- možnosť uchádzať sa o členstvo v reprezentačných tímoch klubu pre externé súťaže 

Po dlhšej diskusii k prednesenému návrhu pristúpili prítomní k hlasovaniu o predloženom návrhu. 

HLASOVANIE:  ZA: 10   PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

Návrh bol schválený a predsedníctvu bolo uložené pripraviť cenník ponúkaného tovaru. 

  



AD 7. 

V diskusii sa členovia informovali na stav príprav Silvestrovskej zábavy pre Šamorínsku 

bedmintonovú komunitu. 

Bolo prezentované že akcia sa v posledný deň roka 2015 konať BUDE a organizačne a finančne ju 

zabezpečí Šamorínske Bedmintonové Centrum (P. Putnoky), v ktorého priestoroch sa bude konať. 

 

 

ZÁVER. 

Členská schôdza: 

A. V O L Í : 

Kornéliu Procházkovú za kontrolóra športového klubu 

B. U R Č U J E: 

Členský príspevok na rok 2016 vo výške 15 EUR/rok (s 50 % zľavou pre deti do 15 rokov) 

 

 

 

PRÍLOHY:  

1. Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu zapísal:  Roland Bielčik 

 

 

Zápisnicu overil:  Kornélia Procházková 

 


