
MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina                                                    

Žiadateľ: .............................................................................................................................. 
(Meno Priezvisko, Adresa, Mobil, Email) 

         
Deň podania žiados;: ……………………….. 
(najneskôr do 25. dňa v mesiaci za nasledujúci mesiac) 

Žiadosť -  predpis mesačného príspevku 

 

Žiadam Vás o ………………………………… predpisu mesačného príspevku od rodičov za hráča:  

meno a priezvisko: ……………………………………… podpis: …………………………….. (rodiča/zák.zástupcu) 

navštevovaný ročník: ………………………………………………………………………………. 
       (aktuálny navštevovaný hokejový ročník v danom mesiaci/coch) 

žiadosť za mesiac/e: ………………………………………………………………………………. 
       (mesiac / rok )  

z dôvodu (označiť x): 

choroba (ak je doba liečenia dlhšia ako 21 dní) od: …….…………… do: ……………….… 

zranenie (ak je doba liečenia dlhšia ako 21 dní) od: …….…………… do: ……………….… 

súrodenecká zľava (súrodenec/súrodenci navštevujúci klub MsHKM Žilina) 
 

  meno: ……………………………………………….…., ročník: ………………………………….…………….. 

  meno: ……………………………………………….…., ročník: ………………………………….…………….. 

strata zamestnania  

zmena rodinej situácie / rodinného usporiadania (rozvod, úmr;e,…) 

zaradenie do sociálneho programu  
(zaradenie do programu sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie) 

iné: …………………….…………………………………………………………………………… 

K svojej žiados; prikladám (označiť x): 

/fotokópiu/  lekárskej správy  (v prípade choroby alebo zranenia)  

/fotokópiu/ potvrdenia o čistom príjme žiadateľa a ostatných členov domácnos; - mzda, dôchodok, výživné,… 
(v prípade straty zamestnania alebo v prípade zaradenia do sociálneho programu) 

čestné prehlásenie o: ……………………………………………………………………….. 

iné:…………………………………………………………………………………………………….  

—————————————————————————————————————————————————————— 
MsHKM Žilina, s.r.o.    IČO:  47655071  sekretariát:    +421 911 660 446 
Športová 5                    DIČ:  2023999857  konateľ:         +421 917 627 355 

        010 01 Žilina                       email:             info@mshkmzilina.sk  
        

vyplní rodič / zákonný zástupca



MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina                                                    

Vyjadrenie trénera: ………………………………………………….. (meno) 

súhlasím / nesúhlasím (nehodiace prečiarknite)     …………………………………………… 
                       podpis trénera 
priložená dochádzka dieťaťa / hráča / hráčky (za žiadané obdobie) 

platobná disciplína za kalendárny rok (za uplynulé obdobie 12 mesiacov späť) 

             vyjadrenie k platobnej disciplíne: ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vyjadrenie Dozornej rady:  

súhlasíme / nesúhlasíme (nehodiace prečiarknite)     …………………………………………… 
                     podpis predsedu DR 

              
             vyjadrenie Dozornej rady: ……………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

Vyjadrenie konateľa: 

súhlasím / nesúhlasím (nehodiace prečiarknite)     …………………………………………… 
                        podpis konateľa 

                    

              
             vyjadrenie konateľa: ……………………………………………………………………………………………….……………….… 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

—————————————————————————————————————————————————————— 
MsHKM Žilina, s.r.o.    IČO:  47655071  sekretariát:    +421 911 660 446 
Športová 5                    DIČ:  2023999857  konateľ:         +421 917 627 355 

        010 01 Žilina                       email:             info@mshkmzilina.sk  
        

vyplní tréner

vyplní Dozorná rada

vyplní konateľ 



MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina                                                    

ROZHODNUTIE  

o ŽIADOSTI - PREDPIS MESAČNÉHO PRÍSPEVKU  

Poskytovateľ na základe žiados< o : ……………………………………………………………………………… 

podanej dňa : ………………………………………………… (ďalej len “žiadosť PMP) 

rozhodol o:                                       SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ  

A. žiadateľovi sa vyhovuje o odpustení poplatku za využívanie služieb vo výške …………… EUR 
(slovom: ……………………………….), čo predstavuje ………… % z celkového predpisu za 1 me-
siac poskytovaných služieb, táto výška odpustených príspevkov predstavuje časový úsek 
poskytovania služieb od: ……………. do: …………….. 

B. Žiadateľovi sa vyhovuje o odklad poplatku za využívanie služieb vo výške …………… EUR 
(slovom: ……………………………….), zároveň sa žiadateľ zaväzuje uhradiť odložený/-é 
predpis/-y najneskôr do dňa: …………………………………, kedy bude platba pripísaná na ban-
kový účet klubu MsHKM Žilina s.r.o. 

Vyhovenie žiados< o odpustenie poplatku / odklad poplatku je viazané na splnenie povinosb 
žiadateľa:  

a. Žiadosť musí obsahovať všetky prílohy a musí byť kompletne vyplnená. 

b. Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 25.teho dňa v mesiaci za nasledujúci mesiac, na 
ktorú žiadateľ žiada o odpustenie poplatku / odklad poplatku za využívanie služieb. 

c. Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom  

Rozhodnu<e sa vydáva na dobu určitú a jeho platnosť končí vysporiadaním finančných vzťa-
hov medzi MsHKM Žilina s.r.o. a žiadateľom.  

Odôvodnenie:  

Žiadateľ splnil / nesplnil všetky podmienky, na vyhovanie žiados< PMP a zároveň……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V Žiline dňa: ………………………                                                            …………………………… 

                                                                                                                       podpis konateľa MsHKM Žilina 

vybavuje: MarAna Marešová, +421 911 660 446, info@mshkmzilina.sk
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