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HLASOVANIE VZ SGF PER ROLLAM 20.-25.10.2022 
 

 

Hlasovanie č. 1: 
 

Valné zhromaždenie SGF schvaľuje presun všetkých finančných prostriedkov, ktoré nebudú 

vyčerpané v súlade so schváleným rozpočtom SGF na rok 2022, do rozpočtovej rezervy SGF na rok 

2022. Podmienkou ich ďalšieho použitia je dodržanie podmienok stanovených príslušnými zmluvami 

s poskytovateľmi verejných financií (definícia oprávnených výdavkov a definícia spôsobu a účelu ich 

použitia), dodržanie interných predpisov SGF ako aj dodržanie súvisiacej všeobecne platnej 

legislatívy. VZ SGF súčasne ukladá predsedom sekcií SGF vypracovať prehľad všetkých finančných 

prostriedkov nevyčerpaných v súlade so schváleným rozpočtom SGF na rok 2022 a predložiť tento 

prehľad za jednotlivé sekcie SGF Výkonnému výboru SGF najneskôr do 30. 11. 2022. O použití 

rozpočtovej rezervy SGF rozhoduje výlučne VV SGF – v súlade s ust. čl. 6 Zásad finančnej politiky 

SGF pre rok 2022 schválených na VZ SGF dňa 30.4. 2022. 

 

 

Schvaľujem:          Neschvaľujem:        Zdržiavam sa:  

 

 

 

 

Hlasovanie č. 2: 
 

Valné zhromaždenie SGF schvaľuje presun finančných prostriedkov v celkovej výške 60.564,- €, 

poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu na športu SR na základe uzavretého Dodatku 

č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2022 do rozpočtovej rezervy SGF na 

rok 2022. Podmienkou ich ďalšieho použitia je dodržanie podmienok stanovených príslušnými 

zmluvami s poskytovateľmi verejných financií (definícia oprávnených výdavkov a definícia spôsobu 

a účelu ich použitia), dodržanie interných predpisov SGF ako aj dodržanie súvisiacej všeobecne 

platnej legislatívy. O použití rozpočtovej rezervy SGF rozhoduje výlučne VV SGF – v súlade s ust. 

čl. 6 Zásad finančnej politiky SGF pre rok 2022 schválených na VZ SGF dňa 30.4. 2022. 

 

 

Schvaľujem:           Neschvaľujem:         Zdržiavam sa:  
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Hlasovanie č. 3: 
 

Valné zhromaždenie SGF schvaľuje zmenu priority výstavby národného gymnastického centra z 

Trnavskej 33 v Bratislave na výstavbu Národného gymnastického centra v B. Bystrici. 

 

 

Schvaľujem:             Neschvaľujem:            Zdržiavam sa:   

 

 

 

 

 

 

Hlasujem za klub:____________________________________________________________________ 

 

IČO: ______________________________________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: ________________________________________________ 

 

Podpis štatutárneho zástupcu: _________________________________________________________ 

  


