Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o.
IČO: 457 359 72, vydáva dňa 15.10.2020 s účinnosťou
od 15.10.2020 tento Dodatok č. 1 k športovému poriadku neziskovej
organizácie

D O D A T O K č. 1
ŠPORTOVÝ

PORIADOK

Týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňa Článok č. 10 neuhradenie príspevku za poskytnuté služby .
ČLÁNOK 10
Neuhradenie príspevku za poskytnuté služby - sankcie
10.1 Základné ustanovenie:
V zmysle Štatútu MŠHK mládež-Prievidza, n. o., platný od 10.07.2020 Čl. III bod 2 sú služby uvedené
v Čl. II, ktoré sa poskytujú za vopred zmluvne určených a dohodnutých podmienok všetkým užívateľom
v rovnakom rozsahu a kvalite a sú spoplatnené.
Článok II Štatútu - poskytované služby:

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja,
b) zabezpečenie prípravy a výchovy mládežníckych hokejových družstiev,
c) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a
prevádzkovej činnosti pre žiacke a mládežnícke družstvá ľadového hokeja,
d) príprava a organizovania sústredení pre mládežnícke hokejové družstvá, za účelom
zdokonaľovania sa,
e) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a
prevádzkovej činnosti pre seniorské družstvá ľadového hokeja,
f) vytváranie podmienok na rozvoj športu pre deti a mládež,
g) organizovanie športových podujatí,
h) výchova detí a mládež v oblasti telesnej kultúry – letná príprava,
i) organizovanie kurzov korčuľovania.

V zmysle Športového poriadku Čl. 4 písm. e.) – Podmienky klubu a Čl. 5 sa hráč a jeho zákonný
zástupca zaviazal:
uhrádzať poplatky za služby na športovú činnosť MŠHK-mládež Prievidza, n. o., ktorého je členom,
hráčom poskytovaná v zmysle štatútu a v zmysle článku 5, aj v prípade keď nebude navštevovať
tréningy, pokiaľ bude aktívnym členom v klube. Poplatok sa uhrádza po celú sezónu vrátane letnej
prípravy a počas prázdninových mesiacov. Pokiaľ nebude chcieť byť naďalej členom klubu, rodič musí
športovca z klubu odhlásiť písomnou formou. Prihlásený člen môže ukončiť činnosť v klube po splnení
všetkých záväzkov. Poplatok za športovú činnosť je nevratný.
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10.2

Neuhradenie príspevku za poskytnuté služby:

MŠHK-mládež Prievidza, n. o. vykonáva priebežne ( minimálne každý druhý mesiac) kontrolu
uhrádzania príspevkov za poskytnuté služby jednotlivými hráčmi a ich zákonnými zástupcami.
V prípade, že hráčovi vzniknú akékoľvek nedoplatky voči klubu súvisiace s príspevkom za poskytnuté
služby, bude MŠHK-mládež Prievidza, n. o. postupovať nasledovne:
1.) Hlavný tréner príslušného ročníka ústne, alebo formou SMS upozorní hráča, alebo jeho
zákonného zástupcu na vzniknuté nedoplatky voči klubu a požiada ho o vyrovnanie dlžnej
čiastky v termíne do 5 dní od jeho upozornenia.
2.) Ak nebude nedoplatok uhradený v lehote do 5 dní od prvého upozornenia hlavného trénera,
bude hráčovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi zaslaná písomná výzva s vyčíslením
nedoplatku a lehotou na uhradenie nedoplatku. Písomné upozornenie bude zaslané emailom alebo poštou. Lehota na úhradu nedoplatku je 10 dní od odoslania e-mailu alebo
odoslania poštovej zásielky.
3.) V prípade, že nebude nedoplatok vyrovnaný ani v lehote 10 dní od odoslania e-mailu alebo
odoslania poštovej zásielky s písomnou výzvou, riaditeľ klubu predloží túto informáciu na
najbližšie rokovanie správnej rade s návrhom na zákaz tréningovej a zápasovej činnosti hráča,
kým nebude uhradený celý nedoplatok voči klubu.

Ostatné ustanovenia Športového poriadku sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Účinnosť

od: 15.10.2020

V Prievidzi dňa: 15.10.2020

Ing. Milan Drugda – riaditeľ v. r. ...........................................
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