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Vec : 

O z n á m e n i e . 
 

 Na základe rozhodnutia vedenia SPOLSTRELU vám oznamujem, že ročné členské 

príspevky v  SPOLSTRELE sú v roku 2023 nasledovné : mládež do 18 rokov a členovia nad 

71 rokov – 10,- EUR, členovia od 63 do 70 rokov – 15,- EUR  ostatní – 20,- EUR, vypísanie 

členského preukazu 1,- EUR. Členovia MŠK – 12,- EUR. Členstvo v spomenutých 

organizáciách je dobrovoľné. Členský príspevok je pre člena povinný. Členské príspevky 

v uvedenej výške je možné uhradiť v Žiari nad Hronom v telocvični I. ZŠ vždy v piatok od 

15.30 hod. do 18.00 hod. Uvedené neplatí počas školských prázdnin a sviatkov, ktoré 

neumožňujú použitie telocvične. 

Členské príspevky je potrebné uhradiť najneskôr do 28. februára 2023 !  

Zaplatenie členského príspevku bude vyznačené v čl. preukaze, ktorý si musíte priniesť so 

sebou. V prípade, že tak neurobíte v stanovenom termíne, budeme to pokladať za nezáujem 

z vašej strany o členstvo v našej organizácii.     

 Športová činnosť SPOLSTRELU bude vykonávaná v súlade s kalendárom  športových 

podujatí na rok 2023. Strelecké podujatia budú vykonávané na strelnici, ktorej prevádzka 

bude otvorená začiatkom marca 2023, ak to umožní počasie. V prípade záujmu o individuálne 

využitie strelnice na cvičnú streľbu je potrebné dohodnúť termín so správcom strelnice M. 

Grúberom (0904 306 361) . V zmysle zákona o zbraniach a strelive je možné strelnicu použiť 

len za prítomnosti správcu strelnice. Každý, kto nerešpektuje spomenuté ustanovenia sa 

vystavuje možnému postihu, okrem iného aj za neoprávnený vstup na cudzí pozemok.  Cvičná 

streľba pre všetkých členov SPOLSTRELU je 5 krát v roku zdarma a bude organizovaná 

každý piatok v týždni v čase od 15.00 hod. do - podľa záujmu. Členovia, ktorí reprezentujú 

organizáciu a sú aktívni pri organizovaní našich súťaží majú strelnicu bez obmedzenia.  

  

 S pozdravom 
         

     

        Marián   GRÚBER 

        predseda SPOLSTRELU 
 

 


