
  

Zakladacia     listina     neziskovej     organizácie  

Hokejové talenty Liptova, n.o.

Zakladatelia:

1. Martin Cibák, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
2. Milan Jurčina, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
3. Ján Plch, nar. nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
4. Michal Mravec, nar. nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
5. Pavel Paukovček, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
6. Ján Cibuľa, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
7. Ján Laco, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
8. Karol Križan, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
9. Marek Uram, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
10. Peter Klepáč, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
11. Richard Huna, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
12. Tomáš Krátky, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
13. Ing. Rudolf Huna, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
14. Ján Pleva, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
15. Peter Lištiak, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,

vydávajú túto zakladaciu listinu:

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie

1. Názov neziskovej organizácie: Hokejové talenty Liptova, n.o.
2. Sídlo neziskovej organizácie: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu  1808/60, 031 01 Liptovský Mikuláš

Čl. II
Čas trvania neziskovej organizácie

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. III
Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania s dôrazom na 
rozvoj telesnej kultúry. Vo svojej činnosti sa bude zamieravať predovšetkým na športovo talentované deti a 
mládež  na Liptove. 



Nezisková organizácia bude svoje služby poskytovať formou:
a) organizovania a zabezpečovania kultúrnych, najmä športových a spoločenských podujatí, materiálno-tech-

nickej podpory, výstav a prezentácií,
b) organizovania športových výcvikov, kurzov, sústredení a iných sprievodných aktivít, s dôrazom na všestrannú 

podporu hokeja a hokejových talentov v Liptovskom regióne.

Čl. IV
Zakladatelia

1. Martin Cibák, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
2. Milan Jurčina, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
3. Ján Plch, nar. nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
4. Michal Mravec, nar. nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
5. Pavel Paukovček, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
6. Ján Cibuľa, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
7. Ján Laco, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
8. Karol Križan, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
9. Marek Uram, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
10. Peter Klepáč, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
11. Richard Huna, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
12. Tomáš Krátky, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
13. Ing. Rudolf Huna, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
14. Ján Pleva, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
1. Peter Lištiak, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,

Čl. V
Meno a priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko prvých členov orgánov

1. Prví členovia orgánov neziskovej organizácie sú:

Správna rada:
1. Martin Cibák, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
2. Milan Jurčina, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,
3. Ján Plch, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,

Revízor: 
1. Marek Uram, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,

Riaditeľ:
Karol Székely, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ...,

Čl. VI
Štatút

Zakladateľ vydal štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny.

Čl. VII.

Zakladatelia splnomocňujú Karola Székelyho, nar. ..., r. č. ..., trvale bytom ..., aby v ich mene vykonával všetky 
právne úkony súvisiace so založením a vznikom neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o., vrátane 



podania návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií na Obvodný úrad 
Žilina, Odbor všeobecnej vnútornej správy v mene všetkých zakladateľov.

V Liptovskom Mikuláši dňa 02.08.2011

_____________________                     ______________________ _____________________
Martin Cibák Milan Jurčina Ján Plch 
/úradne osvedčený podpis/       /úradne osvedčený podpis/            /úradne osvedčený podpis/

_____________________                          _____________________               ______________________
Michal Mravec Pavel Paukovček Ján Cibuľa
/úradne osvedčený podpis/       /úradne osvedčený podpis/          /úradne osvedčený podpis/

_____________________                             ______________________ ______________________
Ján Laco Karol Križan Marek Uram
/úradne osvedčený podpis/     /úradne osvedčený podpis/              /úradne osvedčený podpis/

_____________________                             ______________________            ______________________
Peter Klepáč Richard Huna Tomáš Krátky            
/úradne osvedčený podpis/ /úradne osvedčený podpis/             /úradne osvedčený podpis/

_____________________                           ______________________              _______________________ 
Ing. Rudolf Huna Ján Pleva Peter Lištiak            
/úradne osvedčený podpis/                    /úradne osvedčený podpis/ /úradne osvedčený podpis/


