
Darujte aj Vy 2% Klubu plávania AQUACITY Poprad 
 

Smernica č.2/2007 
o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov členov klubu plávania AQUACITY 

Poprad  výňatok - po doplnení o dodatok č.1 z 10.12.2008, č.2 z 1.12.2010, č.3 
z 21.6.2011, č.4 z 13.6.2012, č.5 z 18.6.2013, č.6 z 12.2.2015 a č.7 z 19.11.2015  

 
 

Čl. 5 
Oslobodenie od členských príspevkov  

 
3.  Člen KP, alebo zákonný zástupca ktorý za neho uhrádza čl. príspevky, sa môže 

uchádzať o zľavu  pri úhrade čl. príspevku ak získa preukázateľným spôsobom, t.j. 
odovzdaným vyplnených a potvrdených vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% 
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v ročnom zúčtovaní, finančné prostriedky na 
účet KP AQUACITY Poprad. Bude mu vtedy udelená finančná odmena vo forme 
úľavy na platení čl. príspevkov od nasledujúceho mesiaca po poukázaní peňazí od 
daňového úradu na účet KP. 

4. Výška zľavy podľa bodu 3 tohto článku je stanovená nasledovne: 
- pri získaní prostriedkov vo výške od 33,- €  do100,- € je zľava 10% zo získanej sumy 
-    pri získaní prostriedkov vo výške od 101,- €  do 330,- € je zľava 20% zo získanej sumy 
-    pri získaní prostriedkov vo výške od 331,- €  do 500,- € je zľava 25% zo získanej sumy 
-    pri získaní prostriedkov vo výške nad 501,- €   je zľava 30% zo získanej sumy 
 
5. Člen KP, alebo zákonný zástupca ktorý za neho uhrádza čl. príspevky, sa môže 

uchádzať o zľavu  pri úhrade čl. príspevku aj vtedy ak okrem 2%, získa 
preukázateľným spôsobom sponzorský dar v peňažnej a mimoriadne aj v nepeňažnej 
forme.  

6. Výška úľavy podľa bodu 5 tohto článku je stanovená nasledovne: 
− pri získaní prostriedkov  je zľava do 30% zo získanej sumy 
 
7. Výšku úľavy, podľa bodov 3,4 a 6 tohto článku, a spôsob jej uplatnenia oznámi 
členovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi písomne ekonómka KP. 

 
Poznámka: Ochrana osobných údajov darcov bude zabezpečená tak, že s odovzdanými 
vyplnenými a potvrdenými tlačivami „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej 
dane ...“ príde do kontaktu jediná osoba v KP – manažér KP Ing. Martin Králik, ktorý 
zodpovedá za ich ochranu. Darcovia môžu odovzdať tlačivo osobne priamo Ing. Králikovi 
alebo prostredníctvom detí a trénerov v zalepenej alebo zapečatenej obálke.  
Termín: najneskôr do 25.4.2016 

 
Samozrejme naďalej platí doterajšia forma pomoci Klubu plávania odovzdaním 2% 
zaplatenej dane za rok 2014 a to odovzdaním vyplneného tlačiva „Vyhlásenie ...“ alebo 
„Daňové priznanie ...“ priamo na daňovom úrade v termíne najneskôr do 30.4.2016. Aj takto 
získané prostriedky sa použijú výhradne na činnosť KP, ale darca a výška jeho daru ostáva 
anonymná pokiaľ nezašle fotokópiu potvrdeného Vyhlásenia alebo príslušnej strany 
Daňového priznania..  
 
Tlačivo vyhlásenia bude zverejnené aj na webovej stránke klubu plávania: 
http://www.aquap.sk/informacie/2-z-dani/tlaciva/ 


