Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2021
Aeroklub o.z. Prešov
Schválené e-ČS 12.4.2021
1. Ročný členský príspevok na správu pre neaktívnych letcov a parašutistov resp. alikvotná mesačná časť v EUR :
člen:
102
zvýhodnený pre študentov do 26 rokov a zaslúžilých členov :
12
splatný vo výške 1/2 do 2815.4.2021 a 1/2 do 30.6.2021 na bankový účet alebo v hotovosti, resp. mesačná časť v EUR max do výšky ročného príspevku :
15,00
pre členov na dobu určitú-najbližších rodinných príslušníkov člena :
10,00
pre členov na dobu určitú :
alebo
ročný členský príspevok na správu pre aktívnych letcov a parašutistov v EUR :
člen
180
zvýhodnený pre študentov do 26 rokov a zaslúžilých členov :
126
splatný vo výške 1/2 do 15.4.2020 a 1/2 do 30.6.2021 na bankový účet alebo v hotovosti, resp. mesačná časť v EUR max do výšky ročného príspevku :
pre členov na dobu určitú :
22,50
a
odpracovanie 24 brigádnických hodín v členení 10 hod do 30.4.2021, 10 hod do 30.6.2021 a 4 hod do 30.9.2021, odpracovanie 12 brigádnických hodín pre členov od 60 do 69 rokov v členení 5 hod do 30.4.2020, 5 hod do
30.6.2021 a 2 hod do 30.9.2021, okrem členov s členstvom aj v iných aeroklubov SNA a členov na dobu určitú, v prípade ich neodpracovania odpočet 3,50 € z osobného konta za každú neodpracovanú hod.
a
pre členov so záväzkami, okrem členov s členstvom aj v iných aeroklubov SNA a členov na dobu určitú, splátka členského vkladového príspevku 100 EUR vo výške 1/4 do 15.4.2021, 1/4 do 30.6.2021, 1/4 do 30.9.2021
a 1/4 do 30.10.2021 na bankový účet, v hotovosti alebo z osobného konta v EUR. do splatenia záväzku.
Pre členov na dobu určitú s členstvom aj v iných aeroklubov SNA členský príspevok na správu 15,00 EUR na mesiac a 10,00 EUR za letový deň.
Pre členov neaktívnych letcov a nečlenov príslušného odboru 10,00 EUR za letový deň. Pre členov neaktívnych parašutistov a nečlenov príslušného odboru členský príspevok na správu 15,00 EUR na mesiac.
Letecká a parašutistická činnosť (lety, zoskoky) členov bude pozastavená do zaplatenia ročného členského príspevku na správu vo výške a v termíne určenom ČS.
2. Ročný členský príspevok na náklady odboru splatný vo výške 1/2 do 15.4.2021 a 1/2 do 30.6.2021 na bankový účet, v hotovosti alebo z osobného konta v EUR.
bezmotorový odbor-BO
96
motorový odbor-MO
142
para odbor-PO
54
BO a MO
148
BO a MO a PO
168
MO a PO
148
3. Členský príspevok na náklady letovej hodiny, navijákového štartu a zoskoku v EUR :
Blaník
Bezmotorový odbor
veliteľ člen AK, aktívny letec a člen BO
15,60
veliteľ člen AK, neaktívny letec a nečlen BO
21,00

Cirrus
12,00
18,00

Marianne
19,20
27,00

Pegas
14,20
18,00

Z 226
180,00
201,60

za navijákový štart
2,75
5,25

a
Z 142,43
L 13 Vivat
WT9, SD4
L 60 S
Motorový odbor
Parašutistický odbor
veliteľ člen AK a aktívny letec a člen MO
171,60
223,20
54,30
157,80
veliteľ člen AK, aktívny letec a člen PO
veliteľ člen AK a neaktívny letec a nečlen MO
217,20
244,80
70,80
179,40
veliteľ člen AK, neaktívny letec a nečlen PO
Vysadzovací pilot a vlekár sa nepodieľa na úhrade príspevku za letovú hodinu.
Členom odboru (bezmotorového, motorového a parašutistického) sa stáva člen po zaplatení ročného členského príspevku na náklady odboru vo výške a v termíne určenom ČS.
a
za hod v €
za zoskok v €
inštruktor BO
4,00
člen AK a P0
člen AK a nečlen P0
inštruktor TMG
6,00
prenájom nezabaleného cvič. padáku
5,00
7,50
inštruktor MO
9,00
prenájom nezabaleného šport. padáku
4,00
4,50
vysadzovací pilot
6,00
balenie cvičného padáku
3,00
5,00
za výsadok v €
za zoskok v €
inštruktor para zákl. výcv.
platí cvičenec ZV
balenie špotového padáku
3
5
inštruktor para pokr. výcv.
1,50 €/parašutista PV
Cena dohodou min
člen SNA
nečlen SNA
inštruktor zákl. výcv. 10,00 €/výcvik cvičenca
prenájom nezabaleného cvič. padáku
10,00
20,00
riadiaci zoskokov
1,8
prenájom nezabaleného šport. padáku
5,00
10,00
splatný na bankový účet, v hotovosti alebo z osobného konta.
Pre členov aktívnych letcov a parašutistov na dobu určitú s členstvom aj v iných aeroklubov SNA členský príspevok na náklady letovej hodiny, navijákového štartu a zoskoku vo výške nečlena odboru.
Pre členov aktívnych letcov a parašutistov na dobu určitú s členstvom aj v iných aeroklubov SNA, pre členov neaktívnych letcov a parašutistov a nečlenov príslušného odboru členský príspevok na náklady letovej hodiny,
navijákového štartu a zoskoku vo výške nečlena odboru.

Koeficient zvýšenia príspevkov na letovú hod akrobatickú, na letovú hod komerčnú 1,3 a na zimnú prevádzku 1,1.
4. Ocenenie ekonomických prínosov na osobnom konte po schválení Radou AK :
Za služby v €
za hod
za štart/ks
koordinátor (CTAF)
2,00
navijakár
0,75
balenie padáka zákl.výcvik
balenie padáka pokr.výcvik
techn. zabezpečenie para
2,00
Ostatné ocenenia podľa cenníka Aeroklubu alebo dohodou.

3,50
3,00

5. Ocenenie športových prínosov na osobnom konte po schválení Radou AK :
za jedno umiestnenie aktívneho člena na súťaží do 1/3 poradia :
do 75 % poplatku za let. hod bez LPH/za padák

% z ekonomického prínosu za zabezpečenie prenájmu reklamy :
opakovaný
pilot na 1 súťaži
50,00%
30,00%
90,00%
za propagačný zoskok v € :
pilot
6,50

parašutista
6,50

tech. zabezpečenie
6,50

pre Aeroklub
4,50

EUR za bod registrovaný v CPS :
z 3 deklarovaných preletov aktívneho člena s vetroňom AK Prešov v Európe k 31.12.2020 :
0,03

6. Ostatné : Rada AK určí spôsob rozdelenia príspevkov z podielu zaplatenej dani – min 35 % na investície pre daný účel a zmenu za 1 let hod max do 10 % pri zmene ekonomických podmienok. Rada AK pozastaví členstvo tým
členom, ktorí nezaplatili členské príspevky, poplatky a finančné záväzky voči AK v termíne určenom ČS. Nedoplatky z predchádzajúceho roka sú splatné len na bankový účet alebo v hotovosti.
Poplatok na úhradu nákladov za upomienku po 30 dňovej lehote splatnosti členských príspevkov vo výške 8,- EUR. Pokuta za nedoplatok na členskom ročnom a odborovom príspevku 2 € za omeškaný mesiac. Pokuta za
nedoplatok na členských príspevkoch k 31.12.2021 vo výške 50 % nedoplatku.
Číslo účtu v ČSOB : SK65 7500 0000 0040 1486 0595
Vysvetlivky : AK – Aeroklub Prešov, BO - bezmotorový odbor, MO – motorový odbor, PO – parašutistický odbor, ČS – členská schôdza
aktívny letec = veliteľ lietadla, žiak vo výcviku, aktívny parašutista = parašutista, žiak vo výcviku

