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N O T Á R S K A Z Á P I S N I C A 

napísaná 20.10.2015 (dvadsiateho októbra dvetisícpätnásť) v Notárskom úrade JUDr. Ľubomíra 
Kojtala, notára v Považskej Bystrici, Kpt. Nálepku 346/1. 
Ustanovil sa predo mňa, JUDr. Ľubomíra Kojtala, notára v Považskej Bystrici, účastník : 

1.) Mgr. Štefan CAPÁK, r.č. 561031/7372, bytom Považská Bystrica, Rozkvet 2019/41, č. OP 
EB898798, predseda občianskeho združenia Šachový klub Sparta Považská Bystrica, so 
sídlom 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2049/98, okres Považská Bystrica, IČO 14224411. 

Účastník je právnická osoba, ktorej existencia bola preukázaná nižšie popísanými verejnými 
listinami, totožnosť fyzickej osoby vjej mene konajúcej bola zistená zákonným spôsobom -
preukazom totožnosti - podľa vlastného vyhlásenia, ako aj podľa zistenia notárom osobným 
pohovorom, spôsobilá na právne úkony a táto ma požiadala, aby som účastníkovi do notárskej 
zápisnice napísal jeho vyhlásenie a vydal o ňom toto 

O S V E D Č E N I E 
- vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb-

1.) Mgr. Štefan Capák, generálie zhora vyhlasuje, že je predsedom občianskeho združenia 
Šachový klub Sparta Považská Bystrica, so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2049/98, 
IČO 14224411, ktorého registrácia bola vykonaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 
19.08.1991, číslo spisu WS/1-900/90-4102. Ďalej prítomný účastník vyhlasuje, že občianske 
združenie sa uchádza o zápis do registra oprávnených osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej 
dane z príjmu, za zdaňovacie obdobie roku 2015 (dvetisícpätnásť). 
2.) Pre potreby zápisu do tohto registra účastník dokladá : 
a/ Stanovy občianskeho združenia, v zmysle ktorých prevažujúcim predmetom činnosti sú 
činnosti citované v § 50 ods. 5, Zák.č. 595/2003 Z.z., v znení noviel, 
b/ na základe Stanov občianskeho združenia skutočnosť, že toto vzniklo najneskôr v priebehu 
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom preukazuje splnenie podmienok podľa § 
50 ods. 6 písm. d), e), g), h) a § 7 Zák.č. 595/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov, 
c/ na základe stanov skutočnosť, že predmetom činnosti účastníka je najmä podpora rozvoj 
telesnej kultúry, 
d/ výpis uznesenia výročnej schôdze zo dňa 11.09.2015, 
e/ potvrdenie Sociálnej poisťovne, pobočka v Považskej Bystrici, zo dňa 19.10.2015, č.j. 33444" 
38/2015-PB, že občianske združenie nebolo evidované a v súčasnosti ani nie je evidované 
v registri zamestnávateľov na tunajšej pobočke Sociálnej poisťovne a táto voči nemu neeviduje 
žiadnu pohľadávku, 
f/ potvrdenie Štatistického úradu SR zo dňa 01.03.2007 o pridelení IČO pre účastníka, 
g/ potvrdenie OTP Banky Slovensko, a.s., pobočka v Považskej Bystrici, zo dňa 16.10.2015, že 
občianske združenie má u nich zriadený účet č. SK3952000000000005425825. 
3.) Prítomný účastník ďalej vyhlasuje, že prevažujúcim a rozhodujúcim predmetom činnosti 
občianskeho združenia sú činnosti citované v § 50 ods. 5, Zák.č. 595/2003 Z.z., v znení 
neskorších predpisov a poskytnutý podiel zaplatenej dane združenie použije najneskôr do konca 
nasledujúceho roka po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný výlučne na tieto 
činnosti. 
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4.) Prítomný účastník vyhlasuje, že je oboznámený so zákonnými podmienkami na prijatie 
podielu zaplatenej dane (§ 50 Zák.č. 595/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov) a že tieto 
podmienky občianske združenie v plnom rozsahu spĺňa. Prijímateľ nesmie mať nedoplatok na 
dani v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. 
5.) Prítomný účastník vyhlasuje, že za predchádzajúce registračné obdobie predstavoval príjem 
súhrnu podielov zaplatenej dane z príjmov právnických osôb prijímateľa sumu vyššiu ako 
3-3*9>39 €, a l e nižšiu ako sumu 33.000,00 €. Ďalej vyhlasuje, že je si vedomý povinnosti do 16 
(šestnástich) mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa § 50 ods. 12 
Zák.č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zverejniť presnú špecifikáciu použitia 
prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu 
zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane a výrok audítora, ak podľa osobitného 
predpisu prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. 
6.) Účastník berie na vedomie poučenie vyplývajúce z ustanovení § 50 ods. 13 a 14 Zákona č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení o tom, že Notárska komora Slovenskej republiky 
nezaradí do zoznamu prijímateľov toho, kto nesplní povinnosť uloženú ustanovením § 50 ods. 13 
Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a vyhlasuje, že aj po tomto poučení 
trvá na zápise do registra určených právnických osôb. 
7.) Osvedčujem, že prítomný účastník toto vyhlásenie dnešného dňa predo mnou vykonal a 
vyššie uvedené listiny aj doložil. 
8.) O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, túto si účastník prečítal, schválil a na znak, že 
sa jedná o prejav jeho skutočnej a slobodnej vôle, ako i na dôkaz, že súhlasí s jej obsahom, túto 
dnešného dňa predo mnou i vlastnoručne podpísal. 

Účastník : 
Mgr. Štefan Capák v.r 

notár : 
JUDr. Ľubomír Kojtal v.r. 

Okrúhla pečiatka : JUDr. Ľubomír Kojtal, notár, Považská Bystrica. 

Osvedčujem, že tento rovnopis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s vlastnoručne podpísaným prvopisom, 

vyhotoveným dňa 20. októbra 2015 a uloženým v zbierke notárskych zápisníc J U D r . Ľubomíra Kojtala, 

notára v Považskej Bystrici, pod zn. N 701/2015, Nz 37141/2015. 

V Notárskom centrálnom registri registrované dna 20.10.2015, 
pod spisovou značkou NCRpo 1078/2015. 


