Športovo strelecký klub Nová Dedina
Nová Dedina 125
935 25 Nová Dedina
Slovenská republika

Vážení strelci, členovia ŠSK Nová Dedina a priatelia streľby!
Dovoľte, aby som sa Vám týmto poďakoval za návštevu našich streleckých podujatí, ako aj za
všetku doterajšiu pomoc pri budovaní a rozvoji streľby v Novej Dedine. Cieľom nášho klubu
je neustále napredovanie a vytváranie nových možností pre športových strelcov. Do tejto
aktivity je potrebné investovať dostatok času, ako aj nemalé finančné prostriedky, za ktoré
ďakujem najmä obci a ďalším sponzorom.
V priebehu roka 2019 plánujeme pokračovať v budovaní nového terčového zariadenia pre
streľbu disciplíny – Bežiaci terč.
Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že v tomto roku je náš klub opäť zaregistrovaný ako
prijímateľ 2% z dane.
V prípade, že by ste sa rozhodli pomôcť nám pri rozvoji našej činnosti, neváhajte využiť
možnosť poukázania 2% z daní z príjmov za rok 2018.
Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane z príjmov za rok 2018:
a) Postup pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí požiadali svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na
daň z príjmov)
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň a zároveň ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia
o zaplatení dane z príjmov za rok 2018
2. Z potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si 2% z Vašej
zaplatenej dane - táto suma však musí byť podľa zákona minimálne 3 €
3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby za rok 2018
V II. oddiele (údaje o prijímateľovi) vyhlásenia vyplňte:
IČO: 42426791
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Športovo strelecký klub Nová Dedina
Sídlo - Ulica: Nová Dedina
Číslo: 125
PSČ: 935 25
Obec: Nová Dedina
Ak chcete, aby nám bolo oznámené, že ste nám poukázali Váš podiel
zaplatenej dane, zaškrtnite vo vyhlásení tento súhlas. Bude nám poskytnuté
meno a adresa (NIE však poukázaná suma).
4. Vyplnené Vyhlásenie je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad podľa
Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2019.

b) Postup pre fyzické a právnické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie
1. Do príslušného oddielu daňového priznania vyplňte nasledovné údaje:
IČO: 42426791
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Športovo strelecký klub Nová Dedina
Sídlo - Ulica: Nová Dedina
Číslo: 125
PSČ: 935 25
Obec: Nová Dedina
Ak chcete, aby nám bolo oznámené, že ste nám poukázali Váš podiel
zaplatenej dane, zaškrtnite vo vyhlásení tento súhlas. Bude nám poskytnuté
meno a adresa (NIE však poukázaná suma).
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% nášmu klubu, nás kontaktujte
mailom info@strelectvo.eu alebo na čísle 0905 122 029.
Ďakujeme!

Štefan Kycka, v.r.
predseda predstavenstva

