Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok
č. 2/2010
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta
pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby
a občianske združenia v oblasti kultúry
Mesto Kežmarok podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vychádzajúc z osvetového zákona č. 186/1997 Z.z. z 26.
júna 1997, Deklarácie UNESCO z roku 1989 o uchovávaní tradičnej kultúry a Programu
rozvoja mesta Kežmarok v oblasti kultúry, starostlivosti o deti a mládež a aktívneho
využívania voľného času občanov mesta vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len VZN ).

ČASŤ I.
Úvodné ustanovenie
Článok 1.
Účel VZN
1. Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok a spôsobu poskytovania dotácie
kultúrnym aktivitám - klubom a občianskym združeniam (ďalej len OZ) na činnosť
z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania
voľného času občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy detí a mládeže
k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením.

ČASŤ II.
Všeobecné ustanovenia
Článok 2.
Smerovanie dotácií
1. Dotácie sa poskytujú kultúrnym klubom alebo OZ, ktoré sú riadne registrované
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Tieto ich môžu použiť výlučne na kultúrnu činnosť.

Článok 3.
Zdroje dotácií
1. Objem finančných prostriedkov určených na dotácie v zmysle tohto VZN vyčlení
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ako časť rozpočtovaných príjmov pri
schvaľovaní rozpočtu mesta a jeho zmien na príslušný kalendárny rok v rámci
rozpočtovej položky „VZN – dotácie pre kultúru“ ako samosprávne výdavky na účely
uvedené v čl. 1 tohto VZN.

Článok 4.
Kompetencie pri schvaľovaní dotácií
1. Pridelenie dotácie kultúrnemu klubu alebo OZ v rámci rozpočtovej položky „VZN dotácie pre kultúru“ schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na návrh Komisie
kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku.

ČASŤ III.
Článok 5.
Podmienky a postup pri poskytovaní dotácií
1. Kultúrny klub alebo OZ spĺňajúce podmienky z čl. 2 ods.1 VZN č. 2/2010 si môžu
podať žiadosť, ktorej súčasťou bude vyplnený dotazník zohľadňujúci Systém
udeľovania dotácií podľa prílohy tohto VZN, ktorého vzor zverejní Mestský úrad v
Kežmarku (ďalej len MsÚ) v Kežmarských novinách a na internetovej stránke mesta
bezodkladne po schválení tohto VZN. Ku vyplnenému dotazníku doložia dôkazné
materiály určené v Systéme udeľovania dotácií podľa prílohy tohto VZN. Takto
podložené žiadosti na príslušný rok sa predkladajú primátorovi najneskôr do
28.februára príslušného roka.
2. Primátor bezodkladne predloží žiadosti v zmysle tohto VZN Komisii kultúry
a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku na posúdenie
v súlade so Systémom udeľovania dotácií podľa prílohy tohto VZN na vypracovanie
návrhov na poskytnutie dotácií. Oddelenie školstva MsÚ potom pripraví posúdené
návrhy na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku prostredníctvom
primátora.
3. Primátor po schválení dotácie Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uzavrie v mene
mesta dohodu o poskytnutí dotácie s jednotlivými žiadateľmi.
4. Dohoda musí obsahovať:
- výšku a účel použitia dotácie
- vyhradenie práva kontroly efektívnosti využitia poskytnutých dotácií MsÚ
- splnenie podmienok na poskytnutie dotácie ustanovených zákonom č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, §8a ods. 3, 4, 5
- veci, ktoré sa vylučujú z použitia dotácie, najmä:
a) nákup alkoholu a tabakových výrobkov
b) stravné náklady, okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou podujatí
c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov
d) refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch
- formu bezplatnej pomoci mestu Kežmarok pri organizovaní mestských podujatí
- čestne vyhlásenie o tom, že klub alebo OZ nemá žiadne nevyrovnané záväzky
(finančné pohľadávky) voči mestu Kežmarok
- sankcie v prípade nedodržania účelu použitia dotácie a nedodržania finančných
predpisov a ďalších s VZN súvisiacich predpisov
- termín zúčtovania poskytnutých dotácií
5. Na základe tejto dohody zabezpečí MsÚ prevod 80% stanovenej dotácie na účet
žiadateľa po podpise zmluvy a ostatných 20% refundačným spôsobom, t.j. po
vyúčtovaní projektu.
6. Na poskytnutie dotácie nemá kultúrny klub alebo OZ právny nárok.
7. Kontrolu účelu použitia dotácie vykonáva MsÚ.

Článok 6.
Zúčtovanie dotácií
1. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytovateľovi dotácie (prostredníctvom MsÚ)
predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie bezodkladne po jeho použití, resp. použití
jeho časti, najneskôr do 15.januára nasledujúceho roka na určenom formulári.
K vyúčtovaniu dotácie zároveň pripojí originál a fotokópiu účtovných dokladov
preukazujúcich jeho čerpanie, obsahujúce náležitosti určené zákonom o účtovníctve,
ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy,
potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.). Originály dokladov
budú po kontrole spätne vrátené.
2. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje nepoužité finančné prostriedky vrátiť na účet
poskytovateľa dotácie najneskôr do 31.januára nasledujúceho roka. O vrátení
finančných prostriedkov zašle MsÚ písomné avízo. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje
rovnakým spôsobom vrátiť aj finančné prostriedky v prípade, že včas a riadne
nepredloží vyúčtovanie podľa bodu 1. Čl.6.
3. Poskytovateľ dotácie je oprávnený v prípade omeškania s vrátením dotácie podľa
bodu Čl.6 vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania a prijímateľ dotácie je povinný vyúčtovaný úrok z omeškania zaplatiť na
účet mesta Kežmarok do 14 dní od doručenia vyúčtovania.

ČASŤ IV.
Záverečné ustanovenia
Článok 7.
Účinnosť
1. VZN schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č.9/2010 dňa 28.01.2010.
2. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 15.02.2010.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.1/2007 zo dňa 15.12.2007.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta Kežmarok

Návrh VZN zverejnený dňa: 08.01.2010
Návrh VZN zvesený dňa: 18.01.2010
VZN vyhlásené dňa: 29.01.2010
VZN zvesené dňa: 16.02.2010
VZN nadobudlo účinnosť dňa: 15.02.2010

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta Mestského úradu v Kežmarku

Príloha: Systém udeľovania dotácií v zmysle VZN č.2/2010
I. Folklórne, divadelné súbory, divadlá poézie atď. – žiadateľ z tejto skupiny nemôže
zároveň vystupovať v časti II.
1. Personálne zabezpečenie kolektívu
Počet členov k 30. septembru (z dôvodu, že sezóna kolektívov začína v mesiaci september
do konca augusta nasledujúceho roka) v zmysle článku 1. ods. 1 VZN – výchova k tradičným
hodnotám:
– 1 člen do 15 rokov - 5 bodov
– 1 člen do 25 rokov - 3 body
– 1 člen nad 25 rokov - 1 bod
Preukázateľnosť : vypísaná prihláška s podpisom rodiča resp. zákonného zástupcu.
2. Činnosť kolektívu v príslušnom roku
a/ Evidencia stretnutí v jednotlivých dňoch v týždni ( preukázateľnosť: písomné potvrdenie
zriaďovateľa, možnosť overenia a kontroly) - 1 stretnutie – 1 bod
b/ počet vystúpení kolektívu v kalendárnom roku. ( preukázateľnosť : písomné potvrdenie evidencia vystúpení. 1 vystúpenie – 1 bod
1 vystúpenie v zahraničí – 3 body
1 vystúpenie v rámci propagácie kultúry v meste Kežmarok – 5 bodov
3. Umelecká úroveň kolektívu
Účasť na postupových súťažiach poriadaných v bežnom kalendárnom roku:
okresná súťaž – 1 člen resp. kolektív – 1 bod
krajská súťaž – 1 člen resp. kolektív – 3 body
celoštátna súťaž – 1 člen resp. 1 kolektív – 5 bodov
medzinárodná – 1 člen resp. kolektív – 10 bodov
preukázateľnosť – diplom získaný na súťaží
4.Kultúrne podujatia – účasť na organizovaní
Organizácia kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta Kežmarok
okresného charakteru 1 podujatie – 1 bod
krajského charakteru 1 podujatie – 3 body
celoštátneho charakteru 1 podujatie – 5 bodov
medzinárodného charakteru 1 podujatie – 10 bodov
preukázateľnosť: propagačný materiál ak je vydaný resp. potvrdenie
spoluorganizátorov a MsKS Kežmarok
5.Rozpočet - Finančná náročnosť kolektívu
Hodnotenie-náklady za uplynulú sezónu:
do 3 320 €

10 bodov

od 3 321 do 9 958 €

20 bodov

nad 9 958 €

30 bodov

Pri hodnotení nákladov budú vylúčené nadštandardné výdavky podľa úvahy orgánov
kompetentných na rozhodovanie o žiadosti na poskytnutie dotácie.
Dôkaz: čerpanie rozpočtu resp. náklady za uplynulú sezónu - ročná účtovná uzávierka

II. Organizátori podujatí
1. Personálne zabezpečenie organizácie
Počet členov: 1 člen - 1 bod
2. Činnosť organizácie v príslušnom roku
Počet uskutočnených podujatí v kalendárnom roku v meste Kežmarok:
1 vystúpenie kežmarských účinkujúcich – 1 bod
1 vystúpenie slovenských umelcov –
5 bodov
1 vystúpenie zahraničných umelcov – 10 bodov
Preukázateľnosť: evidencia vystúpení.
3. Kultúrne podujatia – účasť na organizovaní
Organizácia kultúrnych podujatí: krajského charakteru 1 podujatie – 3 body
celoštátneho charakteru 1 podujatie – 5 bodov
medzinárodného charakteru 1 podujatie – 10 bodov
Preukázateľnosť: propagačný materiál, resp. potvrdenie spoluorganizátorov
4. Rozpočet - Finančná náročnosť organizácie
Hodnotenie-náklady za uplynulú sezónu:
do 3 320 €

10 bodov

od 3 321 do 9 958 €

20 bodov

nad 9 958 €

30 bodov

Dôkaz: čerpanie rozpočtu resp. náklady za uplynulú sezónu - ročná účtovná závierka
III. Spôsob vyhodnotenia
Suma schválená v rozpočte na dotácie pre kultúru sa vydelí počtom získaných bodov všetkých
oprávnených žiadateľov a výsledok(hodnota bodu) sa vynásobí počtom získaných bodov
jednotlivých žiadateľov.
Vzor prepočtu:
Napr.
Suma na rozdelenie
Počet získaných bodov všetkých žiadateľov je
Hodnota bodu

= 16 600,– €
= 889
= 18,67 €

1. žiadateľ cca 339 bodov
2.
320 bodov
3.
230 bodov
Celkom
889 bodov

Celkom

a. žiadateľ: získa – 339 x 18,67 = 6 329,13 €
b.
320 x 18,67 = 5 974,40 €
c.
230 x 18,67 = 4 294,10 €
= 16 597,63 €

V prípade, že u žiadateľa bude vypočítaná výška príspevku podľa počtu získaných bodov
zodpovedať sume do 166,– € , bude táto žiadosť vylúčená a nebude predkladaná Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku na ďalšie prerokovanie.

DOTAZNÍK
ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kežmarok č. 2/2010 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kluby a občianske
združenia v oblasti kultúry (ďalej VZN)
na rok ..............
I. I n f o r m á c i a o ž i a d a t e ľ o v i (podľa Stanov zaregistrovaných na MV SR
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.) – k u l t ú r n o m k o l e k t í v e
I. 1. Identifikácia žiadateľa – klubu alebo OZ (ďalej len klubu alebo OZ)
Názov klubu alebo OZ :
..........................................................................................................
Jeho sídlo (poštová adresa) :
....................................................................................................
IČO : ......................................
Štatutárny zástupca klubu alebo OZ : ..
..................................................................................
Adresa bydliska:
.......................................................................................................................
telefón/fax : ................................................................., e-mail :
..............................................
Webová stránka klubu alebo OZ :
............................................................................................
I. 2. Bankové spojenie klubu alebo OZ
Názov a adresa banky :
............................................................................................................
Názov účtu :
............................................................................................................................
Číslo účtu a kód banky :
..........................................................................................................
I. 3. Zložky súboru a počet členov k 31.12. predchádzajúceho roka
Zložky súboru

Počet členov

II. P o d k l a d y p r e b o d o v a c í s y s t é m - Kultúrne kolektívy - Folklórne,
divadelné súbory, divadlá poézie atď.
II. 1. Činnosť kolektívu v príslušnom roku
II. 1.1. Evidencia stretnutí

Počet stretnutí v mesiaci: (v predchádzajúcom roku )
Počet stretnutí

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Celkový počet stretnutí v roku:

Dôkaz: (písomné potvrdenie zriaďovateľa podľa evidencie dochádzky potvrdenej
zriaďovateľom)
II. 1.2: Počet vystúpení kolektívu v kalendárnom roku:
Názov kolektívu:
Vystúpenia v rámci Slovenska
P.č.

Dátum vystúpenia

Miesto vystúpenia

Organizátor

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz: písomné potvrdenie zriaďovateľa - evidencia vystúpení
Vystúpenia v zahraničí
P.č.

Dátum vystúpenia

Miesto vystúpenia

Organizátor

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz: písomné potvrdenie zriaďovateľa - evidencia vystúpení

(Vystúpenia v rámci propagácie kultúry v meste Kežmarok
P.č.

Dátum vystúpenia

Miesto vystúpenia

Organizátor

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz: písomné potvrdenie zriaďovateľa - evidencia vystúpení
II. 2. Umelecká úroveň kolektívu:
II. 2.1. účasť na okresných súťažiach
P.č.

Názov kolektívu –
zložky, meno člena

Druh súťaže (spev, tanec,
pásmo a pod.)

Umiestnenie

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkazy : Kópia diplomu resp. potvrdenie organizátora súťaže.
II. 2.2. účasť na krajských súťažiach
P.č.

Názov kolektívu –
zložky, meno člena

Druh súťaže (spev, tanec,
pásmo a pod.)

umiestnenie

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkazy : Kópia diplomu resp. potvrdenie organizátora súťaže.
II. 2.3. účasť na celoslovenských súťažiach
P.č.

Názov kolektívu –
zložky, meno člena

Druh súťaže (spev, tanec,
pásmo a pod.)

umiestnenie

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkazy : Kópia diplomu resp. potvrdenie organizátora súťaže.

II. 2.4. účasť na medzinárodných súťažiach
P.č.

Názov kolektívu zložky

Druh súťaže (spev, tanec,
pásmo a pod.)

umiestnenie

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkazy : Kópia diplomu resp. potvrdenie organizátora súťaže.
II. 3. Kultúrne podujatia – účasť na organizovaní
Organizácia kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta Kežmarok
P.č.

Názov podujatia

Charakter podujatia
(okres, kraj, slovensko,
medzinárodné)

Podiel organizácie
(organizátor,
spoluorganizátor)

Dôkaz: propagačný materiál, potvrdenie spoluorganizátorov a MsKS Kežmarok
III. 1. Rozpočet - finančná náročnosť kolektívu:
Náklady za uplynulý rok .............................. €
a ) do 3 319 €
b) od 3 320 do 9 958 €
c) nad 9 958 €
Dôkaz.: ročná účtovná závierka ( Daňové priznanie, výkaz o príjmoch a výdavkov, alebo
výkaz zisku a strát) potvrdený zriaďovateľom.
V .................................... dňa .......................

Počet príloh:

........................................................
pečiatka klubu alebo OZ
a podpis jeho štatutára

DOTAZNÍK
ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kežmarok č. 2/2010 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kluby a občianske
združenia v oblasti kultúry (ďalej VZN)
na rok ................
I. I n f o r m á c i a o ž i a d a t e ľ o v i (podľa Stanov zaregistrovaných na MV SR
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.) – O r g a n i z á t o r o v i p o d u j a t i a
I. 1. Identifikácia žiadateľa – klubu alebo OZ (ďalej len klubu alebo OZ)
Názov klubu alebo OZ :
..........................................................................................................
Jeho sídlo (poštová adresa) :
....................................................................................................
IČO : ......................................
Štatutárny zástupca klubu alebo OZ : ..
..................................................................................
Adresa bydliska:
.......................................................................................................................
telefón/fax : ................................................................., e-mail :
..............................................
Webová stránka klubu alebo OZ :
............................................................................................
I. 2. Bankové spojenie klubu alebo OZ
Názov a adresa banky :
............................................................................................................
Názov účtu :
............................................................................................................................
Číslo účtu a kód banky :
..........................................................................................................
II. P o d k l a d y p r e b o d o v a c í s y s t é m - Organizátori podujatí
II. 1. Personálne zabezpečenie organizácie
II. 1.1. Zoznam aktívnych členov k 30. 9. predchádzajúceho roka
P.č.

Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Dôkaz : potvrdenie zriaďovateľa.

Adresa bydliska

Funkcia v organizácii

II. 2. Činnosť organizácie v príslušnom roku
II. 2.1. Evidencia podujatí usporiadaných v roku
(Vystúpenia v rámci propagácie kultúry v meste Kežmarok
P.č.

Dátum podujatia

Názov podujatia

Územná príslušnosť umelca
(Kežmarčan, Slovák, cudzinec)

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz: písomné potvrdenie zriaďovateľa - evidencia podujatí resp. propagačný materiál, ak
bol vydaný.
II. 3. Kultúrne podujatia - účasť na organizovaní
II. 3.1. Organizácia kultúrnych podujatí v roku
P.č.

Dátum podujatia

Názov podujatia

Charakter podujatia
(krajské, celoštátne, medzinárodné)

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz: písomné potvrdenie zriaďovateľa - evidencia podujatí resp. propagačný materiál, ak
bol vydaný.
III.1. Rozpočet - finančná náročnosť organizátora:
Náklady za uplynulý rok:
a ) do 3 319 €
b) od 3 320 do 9 958 €
c) nad 9 958 €

.............................. €

Dôkaz.: ročná účtovná závierka ( Daňové priznanie, Výkaz o príjmoch a výdavkov, alebo
Výkaz ziskov a strát) potvrdený zriaďovateľom.

V .................................... dňa .......................

Počet príloh:

........................................................
pečiatka klubu alebo OZ
a podpis jeho štatutára

Ďalšie povinné prílohy k žiadosti o dotáciu podľa VZN č.2/2010:
-

-

-

-

-

potvrdenie(nie staršie ako 3 mesiace) Daňového úradu Kežmarok, Huncovská 1, 060
01 Kežmarok, že Vaše OZ nemá evidované daňové nedoplatky(k žiadosti je potrebné
doložiť kolok 3 €),
potvrdenie(nie staršie ako 3 mesiace) Sociálnej poisťovne, pobočky Poprad, 1.mája
4053/24, 058 01 Poprad, že Vaše OZ nemá evidované nedoplatky poistného na
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
potvrdenia(nie staršie ako 3 mesiace) nasledovných zdravotných poisťovní, že Vaše
OZ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie:
- Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s., krajská pobočka Prešov, Levočská 3,
080 01 Prešov,
- Zdravotná poisťovňa Union, a.s., pobočka Poprad, Alžbetina ul.22, 058 01 Poprad,
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Poprad, Tolstého 3631/1,
P.O.BOX 124, 058 01 Poprad,
potvrdenie(nie staršie ako 3 mesiace) mesta Kežmarok-Mestského úradu Kežmarok,
Oddelenia ekonomického, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, že Vaše OZ nemá
evidované nedoplatky voči mestu Kežmarok,
vyplnenie a potvrdenie priloženého čestného vyhlásenia.

Mesto Kežmarok
Čestné vyhlásenie
k žiadosti o dotáciu podľa VZN č.2/2010

Názov žiadateľa-kultúrneho občianskeho združenia:
Meno a priezvisko osoby poverenej zastupovať žiadateľa, jej funkcia:
Sídlo žiadateľa:
Identifikačné číslo žiadateľa:

Týmto čestne vyhlasujem, že:
-

-

žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
nie je voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia,
žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu.

Miesto:

Dátum:

..................................................
podpis a pečiatka

Mesto Kežmarok
Formulár
vyúčtovania dotácie mesta pre kultúrny kolektív – organizátora podujatia
na rok ............... podľa VZN č.2/2010
Názov klubu alebo OZ:
Výška dotácie:
Číslo dohody:
Položka

Doklad

Skutočná výška čerpania(€)

Spolu:
Výška nepoužitých finančných
prostriedkov na vrátenie:
Zoznam príloh(dokladov):
1. Správa o použití dotácie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V Kežmarku dňa
........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
a odtlačok pečiatky klubu alebo OZ

