Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 40 z 31.3.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 28. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 11.4.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
SPRÁVY KR ObFZ:
Siedma časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa vo štvrtok
24.3.2016 od 11:00 h do 12:00 h na futb. ihrisku s umelou trávou v areáli štadióna MFK Zemplín Michalovce, kde sa jej
zúčastnili: a) frekventanti: P. Koščo, L. Kurták, J. Škodi, M. Ivan, P. Feňuš, D. Čeklovský, P. Rapáč, M. Jakubec, T. Olexa, M.
Ubľanský (ospravedlnili sa: I. Šimaľ, Š. Ferko, P. Tóth, B. Ondrík,); b) lektori: J. Mano (podpredseda KR ObFZ MI), M.
Kurtak (R súťaží VsFZ); c) org. prac.: M. Kurtak (člen KR ObFZ MI). Bližšie o tom na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo,
v časti „Škola mladých rozhodcov“ a v nej v časti ŠMR 2015/2016.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 30.3.2016 dostala od týchto FO a FK: - Zempl. Široká (zo
stretn. 14.k. VI.L m Zempl. Široká - Žbince z 20.3.2016).
Potvrdenie o lekárskej prehliadke od záujemcov nahlásených na vstupné školenie nových uchádzačov o
získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Na ObFZ ho už doručili: - dňa 29.3.2016: Martin Sarvaj.
Napomenutia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: a) neúplné
označenie súťaže v nich: F. Gejguš (m - 27.3.2016); b) neoznačenie KDd v nich: F. Gejguš (m - 27.3.2016); c) uvedenie
hodnotení najlepších hráčov v nich (už sa nemá neuvádzať): F. Gejguš (m - 27.3.2016); d) neuvedenie zabezpečenia
počítača s tlačiarňou pri stretnutí v nich: F. Gejguš (m - 27.3.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 24.3.2016 do 30.3.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
M. Končík na 2.4.2016 - osob. dôv., J. Škodi na 2.4.2016 - osob. dôv., B. Ondrík na 2.4.2016 - rod. dôv.; b) o prechode do
iného ObFZ: M. Verdžák od 1.4.2016 - prac. dôv.
Pochvala na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 29.3.2016 od týchto FO a FK: Bánovce n/O na výkon rozhodcu L. Kurtaka a delegáta L. Didiča v stretn. 15.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Rakovec n/O z
27.3.2016, ktorú vzala na vedomie.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 30.3.2016 sa naň dostavili: - rozh.: P. Feňuš - z dôvodu neúčasti na
zimnom seminári R a D dňa 20.2.2016. KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 30.3.2016: - na základe hodnotenia D: - rozh.: M.
Ruščanský - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 15.k. VI.L m Malčice - Pavlovce n/U z 27.3.2016).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 30.3.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: - za oneskorené spracovanie správy D v
ISSF: - deleg.: M. Geci (5 € - KR : oSSD - m - 27.3.2016). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade
doručiť do 6.4.2016 do 15:00 h na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 1.-3.4.2016: KR ich dňa 30.3.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 40, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd ďalších zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016: KR ju dňa
30.3.2016 dala pre Se ohľadom týchto ďalších zamestnancov: A. Kopas (od 1.4.2016 do 30.6.2016).
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 8.-10.4.2016: KR ho dňa 30.3.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 5.4.2016, a to v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Upozornenie pre všetkých R a D obsadených na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ v jarnej časti sezóny
2015/2016: Každý z týchto R a D bol povinný na ObFZ prevziať novú dohodu, ktorá sa vystavila na obdobie do
30.06.2016. Kto si ju ešte neprevzal, je povinný si ju prevziať obratom v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 6.4.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Malčice (zo stretn. 15.k. VI.L m Malčice - Pavlovce n/U z 27.3.2016).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 8.10.4.2016: KR ho dňa 30.3.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 17. kolo - sobota 9.4.2016 o 12:30 h: Nacina Ves - Trhovište, Zempl. Široká - Žbince; V. liga Východ dorastencov: - 13.
kolo - sobota 9.4.2016 o 12:30 h: Porostov - Veľ. Revištia; VI. liga mužov: - 17. kolo - nedeľa 10.4.2016 o 12:30 h:
Malčice - Vyš. Remety, Dúbravka - Žbince; VII. liga Východ mužov: - 17. kolo - nedeľa 10.4.2016 o 12:30 h: Záhor - Veľ.
Revištia B, Porostov - Jovsa; VII. liga Západ mužov: - 17. kolo - nedeľa 10.4.2016 o 12:30 h: Trhovište - Iňačovce, Beša Veľ. Kapušany B.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Miroslav Ľoch
(Zalužice m; 10 €) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 30.3.2016 do 30.6.2016; Martin Petruška (Zalužice
m; 10 €) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 30.3.2016 do 30.6.2016; Ján Eštok (Žbince m; 10 €) - DK
zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 30.3.2016 do 30.6.2016; Lukáš Tkáč (Trhovište m; 10 €) - DK zvyšok DO 3
týždne NEPO zmenila na PO od 30.3.2016 do 30.6.2016; Milan Bogár (Rakovec n/O m; 10 €) - DK zvyšok DO 3 týždne
NEPO zmenila na PO od 30.3.2016 do 30.6.2016 - všetci podľa DP 41/2.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
Jozef Mandela (Nižná Rybnica m - 1201488; 10 €) 1 stretn. NEPO od 30.03.2016, podľa DP 37/5a.

DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 15. kola VII.L Z m Bánovce n/O - Rakovec n/O z 27.3.2016: Rudolf Fika (Bánovce n/O m 1251744; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 30.3.2016, podľa DP 37/3; Peter Poľak (Rakovec n/O m - 1192931; 10 €) - 2 stretn.
NEPO od 30.3.2016, podľa DP 48/1b.
b) stretnutie 15. kola VI.L m Žbince - Vyšné Remety z 27.3.2016: Ján Bodnár (Žbince m - 1105699; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 30.3.2016, podľa DP 37/3; Stanislav Guzej (Žbince m - 1114406; 10 €) - 4 týždne NEPO od 30.3.2016,
podľa DP 49/1b; Martin Peťo (Vyš. Remety m - 1130655; 10 €) - 4 týždne NEPO od 30.3.2016, podľa DP 49/1b.
c) stretnutie 15. kola IV.L d Nacina Ves - Pavlovce n/U z 23.3.2016: Erik Sorokáč (Nacina Ves d - 1272856; 5 €) 2 stretn. NEPO od 30.3.2016, podľa DP 49/1a.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z ÚS za 03/2016 do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v dňoch 29.30.3.2016. Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 03/2016.
Zaevidovanie pokút z uznesení ďalších orgánov ObFZ z ÚS za 03/2016 do ISSF: Tieto doň boli zaevidované
v uzneseniach DK v dňoch 30.-31.3.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 03/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Predloženie RP hráča na ŠTK: Na zasadnutie ŠTK bol dňa 30.3.2016 doručený RP hráča Michal Hardík
(Hatalov) - 1205922 - 11.3.1991, ktorý nastúpil v stretnutí 15.k. VI.L m Zalužice - Hatalov bez RP na OP, pričom ho R
pred stretnutím overil v ISSF. ŠTK po kontrole uvedený RP vrátila klubu.
Súčasný štart hráčov v kategóriách žiakov a dorastencov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 30.3.2016: Hatalov (Kurták Michal –
19.10.2002). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nepripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému zápisu v ISSF včas pred
stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 23.-27.3.2016 tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a
FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VII.L V m - 15.k. z 27.3.2016: Ruský Hrabovec Podhoroď (Podhoroď - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m – 27.3.2016); - VII.L Z m - 15.k. z 27.3.2016: Beša - Horovce (Beša - 4 €:
ŠTK: NNDkZ - m - 27.3.2016).
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 23.-27.3.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VII.L V m - 15.k. z
27.3.2016: Ruský Hrabovec - Podhoroď (Ruský Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 27.3.2016); - VII.L Z m - 15.k. z
27.3.2016: Ptrukša - Lesné (Ptrukša - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 27.3.2016), Beša - Horovce (Beša - 7 €: ŠTK: NpTkS m - 27.3.2016).
Upozornenia ŠTK: ŠTK upozorňuje uvedené FO a FK na zistené nedostatky v týchto stretnutiach: - VII.L V
m - 15.k. z 27.3.2016: a) Záhor: v stretnutí Záhor - Rem. Hámre (šatne hráčov bez prípojky vody a sprchy; veľmi malá
šatňa pre R a D); b) Porostov: v stretnutí Porostov - Senné (šatne domácich a hostí v nevyhovujúcom stave, bez
elektrickej energie, bez prípojky vody). ŠTK žiada uvedené nedostatky odstrániť obratom. Pri ich opakovaní
v ďalších stretnutiach pristúpi k postihom.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ŠTK ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba z nej nie
je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné kópiu
dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 31.3.2016 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na
ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Veľ.
Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Veľ. Revištia.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na 8.-10.4.2016:
ŠTK ho dňa 30.3.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z ÚS za 03/2016 do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v
uzneseniach ŠTK v dňoch 30.-31.3.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 03/2016.
Upozornenie pre vedúcich družstiev FO a FK na kontrolu platnosti potvrdení o súčasnom štarte hráčov
v najbližších 2 vekových kategóriách: ŠTK upozorňuje vedúcich družstiev FO a FK vo všetkých súťažiach ObFZ
2015/2016, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť potvrdení o súčasnom štarte hráčov v najbližších 2 vekových
kategóriách. Každé potvrdenie je platné len 1 rok od potvrdenia.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 29.3.2016: na stretnutia v dňoch 1.-3.4.2016
(zmeny od 30.3.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalšieho kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 29.3.2016: na prvé
stretnutia 4. kola dňa 6.4.2016 (zmeny od 30.3.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).

Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Zaznamenané boli tieto: - dňa
30.3.2016: rozhodnutie DK o preradení a vylúčení družstva zo súťaže: Tibava m od 23.3.2016 zo VI.L m pre
nerešpektovanie nariadení ŠTK.
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: 30.3.2016: - 15.k. VII.L V m z 27.3.2016: Sejkov - Poruba.p/V (rozh. F. Gejguš).
Pridanie ďalších pracovných pomerov do ISSF pre ďalších R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ
Michalovce 2015/2016 v 1. polroku 2016: Tieto boli do ISSF doplnené týmto ďalším z nich: - dňa 31.3.2016: Kopas
Arpád.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 1.-3.4.2016:
IV. liga dorastencov: - 16. kolo - sobota 2.4.2016 o 15:30 h: Trhovište - Zempl. Široká (Ján Pivarník ako R za J.
Škodiho), Palín - Nacina Ves (Jakubec ako R za Jána Pivarníka), Pavlovce n/U - Lastomír (Kopas ako R za Ondríka),
Rakovec n/O - Petrovce n/L (o 12:30 h: M. Kurtak ako R za Dziada st.), Hatalov - Krásnovce (o 12:30 h: Ján Pivarník ako
R za Jakubca).
V. liga Východ dorastencov: - 12. kolo - sobota 2.4.2016 o 15:30 h: Úbrež - Rus. Hrabovec (Dziad st. ako R za
Končíka), Tibava - Koromľa (o 12:30 h: Dziad st. ako R za Končíka).
VI. liga mužov: - 16. kolo - nedeľa 3.4.2016 o 15:30 h: Moravany - Žbince (Rovňák ako D za J. Mana).
VII. liga Východ mužov: - 16. kolo - nedeľa 3.4.2016 o 15:30 h: Poruba p/V - Jovsa (Geci ako D - zruš.),
Podhoroď - Koromľa (Rovňák ako - D zruš.), Kusín - Zalužice B (o 12:30 h: Ihnacik ako R za Ubľanského).
VII. liga Západ mužov: - 16. kolo - nedeľa 3.4.2016 o 15:30 h: Pozdišovce - Veľ. Kapušany B (Geci ako D za
Lisáka), Beša - Iňačovce (Kopas ako AR1 - dopln.), Pus. Čemerné - Bánovce n/O (o 12:30 h: Tóth ako R za Ruščanského).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 24.3.2016 od 11:00 h do
31.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Zalužice
(1): Alexander Kukrak - 29.10.1988 (30-30-30 – 30); Pavlovce n/U (2): Martin Pilník - 02.04.1991 (30-30-30 – 31),
Tomáš Gaži - 23.08.2000 (30-30-30 – 31). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o
vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 24.3.2016 od 11:00 h do
31.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Pavlovce n/U (1): Milan
Horvát - 05.11.2001 (29 – 30); Zalužice (1): Alexander Kukrak - 29.10.1988 (30 – 30); Pavlovce n/U (2): Tomáš Gaži 23.08.2000 (31 – 31), Martin Pilník - 02.04.1991 (31 – 31). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu
týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 24.3.2016 od
11:00 h do 31.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom týchto FO-FK: Záhor (1):
Marián Meňkö - 19.05.1980 (13-24 – 24); Oborín (1): Dávid Borbely - 14.04.1991 (02-31 – 31). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce
2015/2016, bod B/10m, je potrebné dodržať ustanovenia o kvalifikácii trénerov. TMK ObFZ z uvedeného dôvodu žiada
všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, aby do 30.4.2016 zaslali na ObFZ e-mail na
adresu „obfzmi@stonline.sk“, v ktorom uvedú meno a priezvisko trénera každého svojho družstva v súťažiach ObFZ
a v prílohe zašlú aj oskenovanú kópiu licencie trénera.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ 2014/2015: Na Se si svoj videozáznam už postupne prevzali
aj tieto FO a FK: - dňa 30.3.2016: Tušice TNV (zo stretn. 26.k. VI.L m Tušice TNV - Hatalov zo 14.6.2015). V termíne
vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: FK Roma Trhovište
(zo stretn. 14.k. VII.L Z m FK Roma Trhovište - TJ FK Družst. Trhovište z 22.3.2015).
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016: Na Se si svoj videozáznam už
postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 30.3.2016: Tušice TNV (zo stretn. 2.k. VI.L m Tušice TNV - Tibava z 16.8.2015,
zo stretn. 11.k. VI.L m Tušice TNV - Žbince z 18.10.2015). V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 3.k. VI.L m Budkovce - Pavlovce n/U z
23.8.2015, zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015); Malčice (zo stretn. 5.k. VI.L m Malčice - Žbince zo
6.9.2015); Tibava (zo stretn. 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015).
Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2015: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se ObFZ
môžu takto vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: J. Dudaš, Mart. Marcin, J. Rezanka, I. Šimaľ, M. Špivák.
Podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ ich boli títo
povinní doručiť tieto: a) všetci študenti: originál „Potvrdenia o návšteve školy“ a „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na

účely uplatnenia práva o sociálnom poistení (dohoda o brigádnickej práci študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom
poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa); b) všetci poberatelia dôchodku: - kópia rozhodnutia ústredia
Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2015.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: ObFZ ich na základe požiadavky
KR ObFZ z 30.3.2016 spracoval dňa 30.3.2016 s ďalším 1 R (A. Kopas) obsadeným na stretnutia súťaží ObFZ od
2.4.2016, a to na obdobie 2.4.-30.6.2016. Dotyčný si ju môže prevziať oproti podpisu na ObFZ v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ. K tomu má na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo
SWIFT.
Požiadavky na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe zatvorenia dohôd
medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Tieto boli zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 30.3.2016:
ďalší 1 R (A. Kopas) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 2.4.2016, a to na obdobie 2.4.-30.6.2016.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 29.03.2016: Pivarník Ján (zmena čísla OP).
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Na ObFZ si ju už prevzali aj:
- dňa 29.3.2016: Pivarník Ján; - dňa 30.3.2016: Kaffan Peter.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Každý z R a D, ktorí
budú v 1. polroku 2016 pôsobiť v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 a ktorí boli obsadení na doterajšie stretnutia
súťaží ObFZ 2015/2016 v jej jarnej časti, bol povinný mať na ObFZ prevzatú dohodu vystavenú na obdobie do
30.06.2016. Do 31.3.2016 do 11:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: Dančišin
Michal, Didič Ladislav, Ferko Šimon, Geci Miloš, Gejguš František, Ihnacik Daniel, Jakubec Martin, Matej Ján,
Mazár Milan, Pčolár Vojtech, Rapáč Patrik, Rovňák Mikuláš, Stretavský Anton, Tušek Michal st., Ubľanský
Marcel, Žoffčák Alfonz, Tóth Pavol. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo
SWIFT.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované väčšinou každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do
11:00 h. Sú v nich oznamy o ostatných akciách a podujatiach ObFZ, o nezrealizovaných restoch jednotlivcov
i kolektívov, ako aj iné aktuálne oznamy a informácie, ktoré boli zverejnené v ÚS. Za obsahovú, gramatickú i grafickú
úpravu týchto oznamov zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 24.3.2016 tam boli zverejnené od 25.3.2016.
Ďalšie k 31.3.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 1.4.2016.
Nová verzia internetovej stránky ObFZ Michalovce: Dňa 23.3.2016 sa spustila nová verzia internetovej
stránky ObFZ Michalovce. Staršie dôležité články sa budú postupne pripájať aj do novej verzie. Dočasne je k dispozícii
aj stará verzia stránky „...stará verzia...“. V prípade, že neviete nájsť nejaký dokument, alebo sa konkrétny odkaz nedá
spustiť, napíšte nám prosím email na adresu „obfzmi@obfzmi.sk“.
Podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce pre súť. ročník
2016/2017“: Tieto je možné zasielať písomne do 30.4.2016 na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
kontaktných údajov odosielateľa (meno, priezvisko, číslo mobilu, organizácia a funkcia v nej).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - dňa
31.3.2016: ďalší 1 R (A. Kopas) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 2.4.2016.
Zberné faktúry z ISSF za 02/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.3.2016 a importované na účte SFZ
mali byť do 10.3.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.3.2016. V termíne od 24.3.2016 od 11:00 h do
31.3.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (1; predtým už od 19) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 31.3.2016 (1): Jovsa. Týmto ju už za 02/2016 mali na
účte SFZ importovanú všetky FO a FK, ktoré ju mali uhradiť.
Doručenie kópie dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF za 02/2016: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len
vtedy, ak platba z nej nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.3.2016
nemal platbu ZF za 02/2016 importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ. Na ObFZ ju v termíne od 24.3.2016 od 11:00 h do 31.3.2016 do 11:00 h doručili tieto FO a FK: - dňa
29.3.2016: Jovsa (opakovane e-mailom; uhr. dňa 18.3.2016; dňa 30.3.2016 e-mailom doručené aj vyjadrenie k opakovanej
úhrade); b), Pavlovce n/U (e-mailom; uhr. dňa 11.3.2016). Týmto ju už doručili všetky FO a FK, od ktorých sa to
požadovalo.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

