
 

Vážení členovia, 

 

dovoľujeme si Vás informovať, že výbor občianskeho združenia Tenisový klub Združených závodov a 

organizácií (ZZO) Čadca, so sídlom Janka Kráľa 2593, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 31940994 

(ďalej aj ako „OZ“) na svojom zasadnutí dňa 10.01.2023 jednomyseľne (6 hlasov zo 6) prijal nasledovné 

pravidlá členstva v OZ pre rok 2023: 

 

 

 

ČLENSTVO PRE ROK 2023 

 

 

Každý člen OZ (osoba, ktorá bola členom OZ v roku 2022) je povinný do 28.02.2023 uhradiť členské na 

rok 2023 vo výške 150,00 EUR (výška nezmenená oproti roku 2022) na bankový účet - IBAN: 

SK83 0900 0000 0000 5199 5650, SWIFT: GIBASKBX; meno a priezvisko člena je potrebné uviesť do 

poznámky k platbe.  

 

Členské pre rok 2023 nie je z dôvodu transparentnosti možné uhradiť v hotovosti alebo nahradiť 

prácou alebo iným nepeňažným plnením. 

 

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade, ak členské na rok 2023 nebude uhradené v uvedenom termíne, 

členstvo v OZ je podľa Stanov OZ pozastavené (člen nie je oprávnený vykonávať práva člena – napr. 

hlasovať na schôdzi) a výbor OZ môže následne (v prípade, ak členské nebude zaplatené ani dodatočne) 

rozhodnúť o vylúčení člena z OZ. 

 

PRÁVA RIADNEHO ČLENA: 

- hlasovať na členskej schôdzi 

- kandidovať a byť členom výboru a iných orgánov zriadených pri OZ (nečlen nemôže byť zvolený 

do výboru OZ) 

- byť informovaný o dianí v OZ a tenisovom klube (prostredníctvom členov výboru, na členskej 

schôdzi alebo iný vhodným spôsobom) 

- zúčastňovať sa akcií a podujatí organizovaných OZ pre členov 

- nárok na bezplatné hranie na kurtoch v rozsahu 10 hod / týždeň v pondelok až piatok od 16:00 - 

20:00; v ostatných termínoch je hranie neobmedzené a kurty majú členovia k dispozícii zdarma 

- právo zúčastniť sa brigád, ktoré budú platené 

 

Noví záujemcovia o členstvo (t. j. tí, ktorí pre rok 2022 neboli členmi OZ), môžu zaslať prihlášku 

s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého bydliska, dátumu narodenia a e-mailovej adresy 

na info@tkcadca.sk, a ich prihláška bude predmetom posudzovania zo strany výboru OZ. Nekompletná 

prihláška nebude môcť byť spracovaná a predložená na rozhodnutie výboru OZ. Na členstvo v OZ nie 

je právny nárok a členstvo vzniká až dňom rozhodnutia výboru OZ o akceptovaní záujmcu za člena OZ 

a zaplatením členského na príslušný kalendárny rok. 

 

 

Výbor občianskeho združenia Tenisový klub Združených závodov a organizácií (ZZO) Čadca 


