SPRAVODAJ č.24
Súť. roč. 2015/2016

16.12.2015

ŠTK – preseda Marek Valentýni
1. ŠTK uvoľňuje činnosť FK TJ Družstevník Senohrad od 08. 12. 2015.
DK – predseda Marek Zemiar
DIII-19 TJ Rykynčice - zákaz prestupov podľa čl. 64/2,7, čl. 25 DP na zimné registračné obdobie
(od 01.01.2016 do 15.03.2016) za neuhradenie medziodielovej pohľadávky s tým, že podľa čl. 25
DP je príslušná matrika povinná neschváliť žiadosti TJ Rykynčice o prestup alebo hosťovanie do
klubu TJ Rykynčice,
DU11-1 Michal Rausa 1351613, Michal Krnáč, Viktor Nociar – 1360202, Radovan Hybský 1347531
– všetci Pliešovce - na základe návrhu KM - PVSČ na 1 mes. od 16.12.2015 podľa čl. 53/1,2b,4
DP (neoprávnený štart za Sása U11) s tým, že výkon d.o. sa podľa čl. 40/1,2 DP podmienečne
odkladá na skúš. dobu 12 mesiacov,
DU11-2 Matej Patrik Kyseľ 1336996 Pliešovce - na základe návrhu KM - PVSČ na 1 mes. od
16.12.2015 podľa čl. 53/1,2b,4 DP (neoprávnený štart za Sása U11) s tým, že výkon d.o. sa podľa
čl. 40/1,2 DP podmienečne odkladá na skúš. dobu 24 mesiacov,
DU11-3 Radoslav Jerguš – VD Sása U11 - na základe návrhu KM - PVF člena realizačného tímu
na 6 mes. od 16.12.2015 podľa čl. 53/1,3b DP (neoprávnený štart hráčov za Sása U11) s tým, že
výkon d.o. sa podľa čl. 17/13 DP prerušuje do začiatku jarnej časti súťaže U11,
DU11-4 Martin Paľov – T Sása U11 - na základe návrhu KM - PVF člena realizačného tímu na 6
mes. od 16.12.2015 podľa čl. 53/1,3b DP (neoprávnený štart hráčov za Sása U11) s tým, že výkon
d.o. sa podľa čl. 17/13 DP prerušuje do začiatku jarnej časti súťaže U11,
DU11-5 Jakub Odzgan – VD Sása U11 - na základe návrhu KM - PVF člena realizačného tímu na
6 mes. od 16.12.2015 podľa čl. 53/1,3b DP (neoprávnený štart hráčov za Sása U11) s tým, že
výkon d.o. sa podľa čl. 17/13 DP prerušuje do začiatku jarnej časti súťaže U11,
DU11-6 Patrik Baláž - T Sása U11 - na základe návrhu KM - PVF člena realizačného tímu na 6
mes. od 16.12.2015 podľa čl. 53/1,3b DP (neoprávnený štart hráčov za Sása U11) s tým, že výkon
d.o. sa podľa čl. 17/13 DP prerušuje do začiatku jarnej časti súťaže U11,
DU11-7 Ján Benko – VD Sása U11 - na základe návrhu KM - PVF člena realizačného tímu na 6
mes. od 16.12.2015 podľa čl. 53/1,3b DP (neoprávnený štart hráčov za Sása U11) s tým, že výkon
d.o. sa podľa čl. 17/13 DP prerušuje do začiatku jarnej časti súťaže U11,
DK podľa čl. 64/1b,4, čl. 11 DP ukladá pokarhanie klubom: Terany, Sielnica, Senohrad, Stožok
(všetci U19), Podzámčok, Pliešovce, H. Moravce, Bzovík (všetci U15), Senohrad, Budča, S. Lazy
(všetci U13), MFK Detva, Sása, Zvolen (všetci U11) za nesplnenie výzvy KM (nahlásenie T
mládežníckych D).
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu do 7
dní od uverejnenia v Spravodajcovi ObFZ, resp. v systéme ISSF za podmienok uvedených v čl. 80
- 85 DP a s úhradou poplatku podľa čl. XV bod 4 Rozpisu futbalových súťaží ObFZ Zvolen. Proti
rozhodnutiam podľa čl.37 ods. 3, 5, 8 odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutia obsahujú
odôvodnenie, ak o jeho vypracovanie požiada do 5 dní od oznámenia rozhodnutia osoba, ktorá
proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK zverejňuje a dôrazne upozorňuje dole uvedené FK na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po
lehote splatnosti - mesačnej zbernej faktúry.
TJ Elán Zvolen
- MZF jún 2015
splatnosť 13.07.201
zastavená
činnosť
TJ Družstevník Cerovo
- MZF august 2015
splatnosť 10.09.2015
zastavená
činnosť
TJ Družstevník Cerovo
- MZF september 2015
splatnosť 12.10.2015
zastavená
činnosť
TJ Družstevník Rykynčice - MZF september 2015
splatnosť 12.10.2015
zastavená
činnosť
TJ Družstevník Rykynčice
- MZF október 2015
splatnosť 10.11.2015
zastavená

činnosť
TJ Družstevník H. Moravce
- MZF október 2015
splatnosť 10.11.2015
zastavená
činnosť
TJ Družstevník Cerovo
- MZF október 2015
splatnosť 10.11.2015
zastavená
činnosť
TJ Družstevník Rykynčice
- MZF november 2015
TJ Družstevník Látky
- MZF november 2015

splatnosť 14.12.2015
splatnosť 14.12.2015

HK upozorňuje FK na postup v zmysle rozpisu ObFZ ohľadne vyúčtovacích faktúr za mzdy za
rozhodcov.
1, termín na rozporovanie faktúr do 14 dní /02.12.2015/
2, po uvedenom termíne úhrada nedoplatku resp. vrátenie preplatku
3, preplatky vrátené len v prípade vysporiadania finančných záležitostí voči ObFZ Zvolen a ISSF
systému
/ t.j. hore uvedeným klubom až do neuhradenia nevrátené preplatky / .
KR -predseda Tibor Kučera
KR ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom za úspešne zvládnutú jesennú časť ročníka
2015/2016 a praje v zostávajúcom období dostatočný oddych a príjemné prežitie vianočných
sviatkov .
Sekretariát – sekretár Jozef Hrdlička
1.. VV ObFZ Zvolen a vedenie ObFZ Zvolen želá všetkým funkcionárom , členom FK a
všetkým priaznivcom futbalu pokojné a šťastné prežitie vianočných sviatkov a v novom
roku 2016 veľa šťastia, zdravia a úspechov .

