TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M+M BRATISLAVA
pri ZŠ Ostredková
Člen SZTŠ
DANCESPORT CLUB M+M BRATISLAVA ☼ DSC M+M BRATISLAVA
TANZSPORTCLUB M+M BRATISLAVA ☼ TSC M+M BRATISLAVA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dňa, 26.01.2022

Vážení členovia klubu,
dovoľujem si Vás informovať, že v rámci zasadnutia predsedníctva TŠK M+M Bratislava pri ZŠ
Ostredková, ktoré sa konalo dňa 27.11.2017 a 5.06.2020 bolo prijaté uznesenie týkajúce sa možnosti
čerpania prostriedkov získaných z 2%, resp. 3% z daní, ktoré pre klub získali členovia klubu za
nasledovných podmienok:
V prípade získania a zdokladovania podpory tanečného páru , člena klubu bez partnera , partnerky,
pomocou 2%, resp. 3% z daní, sa prerozdelí získaná suma nasledovne:
30% zo sumy zostáva na činnosť klubu,
70% zo sumy zostáva na činnosť tanečného páru ,člena klubu bez partnera , partnerky – ďalej len
člen klubu.








Prerozdeľovanie, resp. využitie finančných prostriedkov bude možné v prípade, ak suma ,
ktorú na klubový účet pár získa presiahne sumu 500 EUR. Nižšie sumy sa nebudú členom
poskytovať na ich využitie.
Pár, člen klubu môže použiť finančné prostriedky na svoju aktívnu činnosť v rámci tanečného
športu v zmysle ustanovení §50 Zákona o dani z príjmov, pričom vyhodnotenie sporných
prípadov podlieha schváleniu predsedníctvom klubu.
Pár, člen klubu stráca nárok na využitie finančných prostriedkov v prípade prestupu do iného
tanečného klubu, v prípade ukončenia aktívnej činnosti páru bez súhlasu trénerov a vedenia
klubu.
Špecifické prípady budú prejednávané v rámci predsedníctva klubu.

Touto cestou si dovolím apelovať na zvýšené úsilie pokúsiť sa získať finančné prostriedky pre klub
z poukázania 2% alebo 3% zo zaplatených daní za rok 2021, nakoľko Vám pri dodržaní vyššie
uvedených podmienok vieme garantovať časť prostriedkov na Vaše využitie.
Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke tskmm.sk vrátane tlačiva Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a želáme Vám veľa tanečných úspechov.
S pozdravom
Milan Špánik ,v.r.
predseda klubu
TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
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