ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA RADY ZAKLADAJÚCICH ČLENOV ZDRUŽENIA

HK HAVRANI Piešťany
združenie:

HK HAVRANI Piešťany

so sídlom:

Hlboká 92, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

IČO:

42 401 917

registrácia:

Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR,
rozhodnutie VVS/1-900/90-452 94 zo dňa 23.12.2014

(ďalej ako „Združenie“)

miesto a čas konania:

sídlo Združenia, dňa 10.05.2017, 18.00 hod.

Prítomní členovia Rady zakladajúcich členov:
1.
2.
3.
4.

Lukáš Moravčík, predseda Združenia a zakladajúci člen Združenia
Jaroslav Lušňák, zakladajúci člen Združenia, športový manažér
Peter Bohuš, zakladajúci člen Združenia, generálny manažér
Radoslav Kolník, zakladajúci člen Združenia, šéftréner

Pozvaní hostia:
5. Michal Čuridlo, manažér pre komunikáciu
6. Matej Valo, generálny sekretár

Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia
a. schválenie programu rokovania
b. určenie predsedu rokovania
c. určenie zapisovateľa zápisnice
d. určenie overovateľov zápisnice
2. Stanovenie výšky rodičovských poplatkov pre sezónu 2017/2018
3. Systém úľav pre rodičovské poplatky
a. Súrodenecká zľava
b. Zľava pre vedúceho mužstva
c. Ostatné prípady
4. Ukončenie rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia

Zápis z rokovania Rady Združenia:

K bodu č. 1:

Otvorenie rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia:

Predseda Združenia Lukáš Moravčík otvoril rokovanie Rady zakladajúcich členov Združenia (ďalej Rada
Združenia) a viedol rokovanie. Za zapisovateľa zápisnice navrhol prítomného Mateja Vala. Za
overovateľa zápisnice Petra Bohuša.
K bodu č. 1 bolo jednomyseľne – 100% hlasmi všetkých členov Rady zakladajúcich členov Združenia
prijatý návrh Predsedu Združenia a za predsedu rokovania Rady bol schválený Lukáš
Moravčík, za zapisovateľa zápisnice Matej Valo a overovateľa zápisnice Peter Bohuš.

K bodu č. 2: Stanovenie výšky rodičovských poplatkov pre sezónu 2017/2018
Výška rodičovských poplatkov pre sezónu 2017/2018 zostáva rovnaká ako v predchádzajúcej sezóne
2016/2017. Rodičovské poplatky pozostávajú z celkového predpisu poplatku pre danú sezónu, ktoré je
možné zaplatiť naraz na začiatku sezóny, alebo splatiť 11 mesačnými splátkami v mesiacoch máj, jún,
a august-apríl.
Konkrétna výška poplatku pre jednotlivé kategórie:
-

Predprípravka 012: 220€ (11 splátok po 20€)
Prípravka 3,4: 385€ (11 splátok po 35€)
5.-8. HT: 550€ (11 splátok po 50€)
Kadeti: 605€ (11 splátok po 55€)
Dorast: 605€ (11 splátok po 55€)

K bodu č. 3: Systém úľav pre rodičovské poplatky
-

-

-

Na úľavu z rodičovských poplatkov majú nárok súrodenci, ktorí sú aktívnymi hráčmi v klube HK
HAVRANI Piešťany. Výška úľavy je 25% z celkového predpisu poplatku pre sezónu (s výnimkou
predprípravky 012)
Na úľavu z rodičovských poplatkov majú nárok rodičia, ktorí plnia funkciu vedúceho mužstva.
Výška úľavy je 25% z celkového predpísaného predpisu pre sezónu. Táto úľava musí byť
ohlásená a schválená hlavným trénerom kategórie, v ktorom rodič vykonáva funkciu vedúceho
mužstva
Ostatné prípady úľav (zranenie hráča, sociálne prípady, privedenia sponzora do klubu) budú
riešené individuálne s vedením klubu

K bodu č. 4:

Ukončenie rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia:

Predseda rokovania Rady Združenia ukončil rokovanie zo zasadnutia.

