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ŠPORTOVÝ STRELECKÝ KLUB GEMERSKÁ POLOMA 

IČO:  50170422 

Pionierov588    

049 22 Gemerská Poloma 

 

Tel.: 0903 385 036  E-mail: gallo@sportovastrelba.sk 

Internet: www.ssk-gemerskapoloma.sk 

 

 

 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia ŠSK Gemerská Poloma, konaného dňa 15.6.2016 v Gemerskej Polome 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Zasadnutie členov športového streleckého klubu bolo zvolané predsedníctvom klubu osobne, telefonicky 

a elektronickou poštou. Na začiatku zasadnutia predseda ŠSK predstavil program a oznámil prítomným, že sa 

zároveň ujíma funkcie zapisovateľa a že zápisnica zo zasadnutia bude zverejnená na internetových stránkach 

klubu. 

 

Program zasadnutia: 

1.) Otvorenie zasadnutia 

2.) Oznámenie o založení ŠSK Gemerská Poloma 

3.) Informovanie o doterajšej činnosti klubu 

4.) Informovanie o plánovanej činnosti klubu 

5.) Financovanie klubu 

6.) Odovzdanie členských preukazov a výber členských príspevkov na rok 2016 

7.) Informovanie o vybudovaní športovej strelnice 

8.) Stanovenie úloh do ďalšieho obdobia 

9.) Diskusia 

10.) Ukončenie zasadnutia ŠSK Gemerská Poloma 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Predseda ŠSK privítal všetkých prítomných a predstavil program zasadnutia. Zároveň sa ujal funkcie 

zapisovateľa. 

 

 

2. Oznámenie o založení ŠSK Gemerská Poloma 

Predseda ŠSK informoval prítomných o všetkých krokoch vedúcich k založeniu športového streleckého klubu. 

Zároveň poskytol aktuálne informácie ohľadom povinností klubu voči administratíve a štátnej správe. 

Členovia klubu boli oboznámení s postupom založenia klubu, jeho právnej subjektivite a o náležitostiach 

potrebných a vyplývajúcich zo založenia klubu. 
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3. Informovanie o doterajšej činnosti klubu 

Členovia klubu boli informovaní o doterajšej činnosti a aktivitách klubu. O organizovaní súťaže v miestnej 

telocvični, ktorá prebehla začiatkom roka. Zároveň bolo predsedom oznámené, aké administratívne úkony 

boli prevedené a čo všetko bolo splnené vzhľadom k platnej legislatíve a registračným povinnostiam klubu. 

 

4. Informovanie o plánovanej činnosti klubu 

Predseda ŠSK a vedenie klubu informovali svojich členov o plánovaných aktivitách do ďalšieho obdobia. 

Medzi plánované činnosti klubu patrí zorganizovanie športových streleckých súťaží, tréningov, venovať sa 

streleckému výcviku a vyvíjať aktivity smerom k juniorským strelcom. Zároveň bude umožnené strelcom, 

ktorí nevlastnia zbrojný preukaz oboznámenie sa s konštrukciou dlhých a krátkych guľových zbraní, 

s bezpečnosťou pri streľbe a praktický výcvik streľby pod odborným dozorom. Ďalšou plánovanou činnosťou 

je výstavba vlastnej klubovej športovej strelnice. 

 

5. Financovanie klubu 

Predseda ŠSK podrobne informoval členov klubu o financovaní klubu. Informoval ich o všetkých príjmoch 

a výdavkoch klubu spojených so založením a s činnosťou klubu. Klub je založený ako nekomerčný subjekt, 

čiže je financovaný z vlastných zdrojov, z členských príspevkov, darov, sponzorských aktivít a zo štartovného 

poplatku na súťažiach. 

 

6. Odovzdanie členských preukazov a výber členských príspevkov na rok 2016 

Prítomným členom boli odovzdané členské preukazy a členmi klubu boli uhradené ročné členské poplatky za 

rok 2016. Ostatní členovia, ktorí neboli prítomný na zasadnutí, si túto povinnosť splnia priebežne v mesiacoch 

jún - júl 2016.  

 

7. Informovanie o vybudovaní športovej strelnice 

Predseda ŠSK informoval prítomných o pláne klubu na vybudovanie športovej strelnice v Gemerskej Polome, 

v lokalite Hájiky. Prítomným bol podrobne predstavený celý zámer budovania strelnice, jej koncepcia 

a potrebné kroky potrebné pre schvaľovací proces. Boli oznámené všetky už vykonané činnosti zastrešujúce 

jednania s vlastníkom pozemku, prevedené práce s geodetom pri vytýčení hranice pozemku a s obhliadkou 

znalca v oblasti balistiky a výstavby strelníc priamo v teréne. Následne predseda ŠSK oznámil členom klubu 

rozsah prác potrebných pre výstavbu strelnice a následne informoval o potrebných ďalších aktivitách v tomto 

projekte. 

 

 

8. Stanovenie úloh do ďalšieho obdobia 

Zo zasadnutia ŠSK vyplývajú do ďalšieho obdobia úlohy a boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č.1, zo dňa 15.6.2016: Zabezpečiť písomné stanovisko obce potrebné k vybudovaniu športovej 

strelnice.  

Zodpovedný: Predseda ŠSK – Adrian Gallo         Termín: do 60 dní od podania žiadosti 

 

Uznesenie č.2, zo dňa 15.6.2016: Zabezpečiť návrh a podpis nájomnej zmluvy s vlastníkom  pozemku 

v lokalite Hájiky, parcelné číslo 1124/2 registra E-KN, na vybudovanie športovej strelnice.  

Zodpovedný: Predseda ŠSK – Adrian Gallo         Termín: do 1.7.2016 
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Uznesenie č.3, zo dňa 15.6.2016: Zistiť možnosti administratívnych konaní pri vybudovaní strelnice (stavebné 

konanie, územné konanie...), kontaktovať dotknuté orgány štátnej správy a ostatných organizácií za účelom 

zabezpečenia potrebných dokladov pre vybudovanie športovej strelnice. 

Zodpovedný: Predseda ŠSK – Adrian Gallo         Termín: do 31.8.2016 

 

Uznesenie č.4, zo dňa 15.6.2016: V teréne vyznačiť plochu potrebnú na vybudovanie strelnice, určenie 

rozsahu zemných prác a zistiť možnosti nasadenia stavebných strojov a mechanizmov za účelom prípravy 

potrebných prác pi výstavbe strelnice. 

Zodpovedný: vedenie ŠSK         Termín: do 31.8.2016 

 

Uznesenie č.5, zo dňa 15.6.2016: Zistiť možnosti zakúpenia, prípadne podľa možností zabezpečiť ručnú 

prenosnú sirénu na šírenie zvukového výstražného signálu pre použitie pred zahájením streľby na strelnici. 

Zodpovedný: členovia ŠSK         Termín: do ukončenia výstavby strelnice  

 

Uznesenie č.6, zo dňa 15.6.2016: Na internetovej stránke umiestniť oznam o možnom streleckom výcviku 

pre juniorov, dorast a dospelých, ktorí nie sú držiteľmi zbrojného preukazu. Oboznámenie strelcov o spôsobe 

športovej streľby, druhoch zbraní, kalibrov a o športových streleckých disciplínach. 

Zodpovedný: Predseda ŠSK – Adrian Gallo         Termín: do 30.6.2016 

 

Uznesenie č.7, zo dňa 15.6.2016: Zorganizovanie streleckých súťaží , tréningu, podujatí a streleckého výcviku 

na strelnici v Rožňave, prípadne v Ochtinej.  

Zodpovedný: vedenie ŠSK         Termín: priebežne počas roka 

 

9. Diskusia 

Počas diskusie boli členmi klubu diskutované možnosti postupu pri výstavbe športovej strelnice. Zároveň boli 

upresnené možnosti usporiadania športových súťaží a streleckých podujatí na strelnici v Rožňave 

a v Ochtinej. 

 

10. Ukončenie zasadnutia ŠSK Gemerská Poloma 

Po vyčerpaní obsahu jednotlivých bodov programu zasadnutia sa predseda ŠSK poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Gemerskej Polome, dňa 15.6.2016 

 

Zapisovateľ: Adrian Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Adrian Gallo 

predseda ŠSK Gemerská Poloma 


