KLUB CHOVATEĽOV MAĎARSKÝCH STAVAČOV SLOVENSKA
–
VIZSLA CLUB SLOVAKIA
Agátová 36, 936 01 Šahy • e-mail: redakcia@vizsla.sk • www.magyar.vizsla.sk

Pozvánka
Výbor klubu si Vás dovoľuje pozvať na členskú
schôdzu KCHMSS–VCS, ktorá sa uskutoční
10. marca 2013 (nedeľa) so začiatkom o 9.30 hod.
(prezentácia a platby príspevkov od 8.30 hod.!!!)
v reštaurácii Pálma v Topoľníkoch

Program členskej schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, oboznámenie prítomných s programom rokovania
Voľba pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice
Voľba mandátovej a volebnej komisie
Voľba návrhovej komisie
Správa mandátovej komisie a schválenie programu schôdze
Správa výboru o činnosti a hospodárení klubu za uplynulý kalendárny rok prednesená
jednotlivými funkcionármi a ďalšími členmi výboru
Správa dozornej rady o kontrole činnosti a hospodárení klubu
Možnosť poukázania podielu zaplatenej dane na podporované podujatia
Návrh na voľbu ďalších členov výboru
Plán činnosti na kalendárny rok 2013
Úpravy stanov klubu a ďalších súvisiacich dokumentov
Diskusia
Voľby ďalších členov výboru
Návrh uznesenia, záver

Prosíme každého člena, aby na schôdzu doniesol:
– klubový členský preukaz,
– členský preukaz SPZ resp. preukaz kolektívneho člena SPZ,
– doklad o zaplatení členského príspevku na rok 2013 (ak ste platili poštovým poukazom
alebo po 28. 2. 2013) a účelových príspevkov za rok 2012.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Bratislava, 15. 2. 2013

Ing. Miroslav Uhrík
tajomník klubu

Vážení priatelia, prichádza čas, keď platitelia dane môžu rozhodnúť, komu poukážu sumu zodpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane. Náš klub ako občianske združenie bol zapísaný do zoznamu
prijímateľov podielu zaplatenej dane pre rok 2012. Pokiaľ máte záujem poukázať túto sumu
nášmu klubu, dole pod čiarou nájdete potrebné informácie pre vyplnenie tlačiva. Proližené je i
potrebné tlačivo pre zamestnancov. Živnostníci uvádzajú udaje priamo na tlačive daňového priznania. Ďakujeme za podporu.
Podľa zákona výška 2 % zo zaplatenej dane musí byť minimálne 3,32 eura ak je daňovníkom
fyzická osoba, 8,30 eura pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba. Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania, v prípade zamestnancov
zametnávateľ vystaví potvrdenie o príjme pre daný účel a vyhlásenie sa podáva na daňovom úrade.
Prijímateľ – IČO: 35627182 (SID ostáva prázdne) právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Klub chovateľov maďarských stavačov Slovenska – Vizsla Club Slovakia
Sídlo Ulica: Agátová Číslo: 37 PSČ: 93601 Obec: Šahy
podrobnejšie info pozri na: www.rozhodni.sk

