SPRAVODAJ č.14
Súť. Roč. 2016/2017

12.10.2016

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni:
1.ŠTK súhlasí so zmenou MFS XI. kola II. triedy dospelých medzi OTJ Hontianske Nemce
"B" - MFK Vígľaš - Pstruša "B", nový termín MFS je 12. 11. 2016 o 13:30 na ihrisku OTJ
Hontianske Nemce. Poplatok zahrnutý v MZF.
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando)

1. KM kontumuje MFS:
MO U19 – 6.kolo, TJ Detvianska Huta – OŠK Lieskovec, priznáva 3 body , dosiahnuté
skóre 5:1 ponecháva v platnosti ,v prospech TJ Detvianska Huta, podľa SP čl. 82/g- pokles
počtu hráčov H pod sedem.
2.KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
- MO U 11, 8. kolo, FK Lokomotíva Zvolen - TJ Družstevník Podzámčok , pôvodný termín
14.10.2016 ,15 30, ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen, nový termín 14.10.2016 ,17:00,
ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen . TJ Družstevník Podzámčok súhlasí zo zmenou MFS.
Poplatok 20,00 € v MZF uhradí MFK Lokomotíva Zvolen. /uznesenie ZV-KM-2016/20170035)
- MO U 13, 7. kolo , TJ Družstevník Očová- TJ Slovan Dudince pôvodný termín
16.10.2016 , 11:30 , ihrisko TJ Družstevník Očová , nový termín 15.10.2016, SO, 11 :00 ,
ihrisko TJ Družstevník Očová . TJ Družstevník Očová súhlasí zo zmenou MFS . Poplatok
20,00 € v MZF uhradí TJ Slovan Dudince. /uznesenie ZV-KM-2016/2017-0033/
- MO U13, 8. kolo ,TJ Kriváň - MFK Detva B, pôvodný termín 22.10.2016, 10:00, ihrisko
TJ Kriváň , nový termín 22.10.2016, 14:00, ihrisko TJ Kriváň. MFK Detva súhlasí zo
zmenou MFS. Poplatok 10,00 € v MZF uhradí TJ Kriváň./uznesenie ZV-KM-2016/20170036/
3. KM upozorňuje FK:
a) V termíne do 16.10.2016 FK nezaslali na KM poštou alebo mailom (obfzzv@obfzzv.sk),
nie predkladať R!!! potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov, v zmysle SP čl. 50,odst. 1,
ako riadiacemu orgánu (Spravodaj č. 12 a č.13 ). Jedná sa o nasledujúce FK, U19 :
Lieskovec, U15 : Dobrá Niva, Dudince, Hontianske Nemce, Látky, U13 : Budča, Detva B,
Dobrá Niva, Očová, Sebechleby , U11 : Dudince, Podzámčok . Tieto FK sú riešené DK.
b) TJ Družstevník Látky, MO U15, na dôsledné dodržiavanie SP č. 43 –registračný
preukaz a identifikácia hráča.
4. KM predvoláva na zasadnutie dňa 19.10.2016 o 10:00 hod.,
R – Dupej (1316603) a Dušan Chamula, vedúceho družstva Stožok , MO U19, 4 . kolo , Stožok –
Lieskovec, Účasť menovaných na zasadnutí KM je bezpodmienečne nutná pod následkom
disciplinárnych opatrení.
5. Neskoré začiatky MFS:.
Senohrad – Stožok, MO U19, 6. kolo, neskorý príchod H
Látky – H. Nemce, MO U15, 6. kolo nezaznamenaný dôvod
Slatinské Lazy – Zvolenská Slatina, MO U13, 6.kolo, neskorý príchod H
6.KM odstupuje na riešenie :
a) KR :

R – Kuchárka (1006599) MO U19, 6. kolo, Detvianska Huta –Lieskovec, zle vyplnený
a uzatvorený zápis, nezaslanie podania na KM.
R - Murín (1359639), , MO U15, 6. kolo, Látky – H. Nemce, nezaznamenaný dôvod neskorého
začiatku, dôsledné dodržiavanie SP č. 43 –registračný preukaz a identifikácia hráča.

b) DK:
FK U19 : Lieskovec, U15 : Dobrá Niva, Dudince, Hontianske Nemce, Látky, U13 : Budča,
Detva B, Dobrá Niva, Očová, Sebechleby, U11 : Dudince, Podzámčok za nesplnenie

nariadenia KM ani v náhradných termínoch. ( Spravodaj č.10,11,12, 14)
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
1. HK upozorňuje dole uvedené FK na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 11.10.2016. V prípade neuhradenia do
31.10.2016 bude podaný návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od 01.11.2016.
ŠK Litava
TJ Družstevník Hontianske Tesáre
TJ Družstevník Látky
OŠK SÁSA
OŠK Dobrá Niva
2. HK upozorňuje FK na termíny a systém úhrad pri mesačných zberných faktúrach
- zberné faktúry sú vystavované automaticky na začiatku mesiaca spätne za predchádzajúci
kalendárny mesiac
- splatnosť zbernej faktúry je 10 dní
- dňom uhradenia sa rozumie deň pripísania sumy faktúry na účet podľa faktúry / pozor na
správny variabilný symbol /
- reklamácia - ak je už položka na vygenerovanej faktúre, nedá sa stornovať, ale iba
reklamovať! Je to štandardná reklamácia a pokiaľ Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám
položka vrátená v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. Opravná položka sa nahráva v
rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť, kde bola spravená chyba a
ten, kto chybu vytvoril aj nahrá správne údaje. Tieto opravené položky sa však premietnu až
v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. Reklamácie položiek faktúr reklamujte na zväze a
komisii, ktorá položku nahrala do ISSF.
Položky si priebežne može sledovať každý Klubový ISSF manažér, nakoľko akonáhle je na
klub nahratá položka na fakturáciu, vidí ju aj Klubový ISSF manažér a pokiaľ sa položka ešte
nespracuje (nevygeneruje) na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť človekom (komisiou
na zväze), ktorý predmetnú položku vygeneroval ešte pred vystavením mesačnej zbernej faktúry.
- v prípade neuhradenia zbernej faktúry v lehote splatnosti systém automaticky stopne
vykonávanie matričných úkonov a to až do dňa uhradenia.
- VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 27.08.2014 schválil , že v prípade neuhradenia zbernej
faktúry v termíne najneskôr do posledného dňa v mesiaci v ktorom bola vystavená /cca 20 dní po
lehote splatnosti/ budú FK v zastavenej činnosti a to až do dňa preukázania úhrady.
Komisia rozhodcov - predseda Tibor Kučera

1.KR oznamuje, že v prípade žiadosti o zmenu delegovaného R bude túto akceptovať ,
len keď bude požiadavka odsúhlasená obidvomi oddielmi. V ostatných prípadoch
nebude KR žiadosť o zmenu akceptovať.
2.KR žiada všetkých R a DZ o dodržiavanie pokynov „Rozpisu súťaže“ článok XI. ; XVI.
a žiada aby v prípade akýchkoľvek nedostatkov v stretnutí postupovali presne v znení
týchto článkov.
3.Kontakt na nových R ročníka 2016/2017: Marek Antalík 0907 325986, Miroslav Harík
0903 564595, Roman Kováč 0944 270239, Ivan Majer 0907 544364, 0918 627 644,
Ladislav Banár 0908 870 600.
Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-27 Dominik Slosiarik 1304187 Stožok - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 10.10.2016
(vylúčenie po 2. ŽK),
DI-28 Ľubomír Panica 1188031 Kriváň - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 10.10.2016 (5x ŽK),
DI-29 Štefan Danko 1179844 Očová - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 10.10.2016 (5x ŽK),
DII-11 Michal Dlhopolec 1221866 Terany - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 10.10.2016
(vylúčenie po 2. ŽK),
DU19-1 OŠK Lieskovec - pokuta 25 € splatná v MZF podľa čl. 64/1a,4 DP a čl. XV/5 Rozpisu
súťaží (nedohratie MFS 6. kola U19 D. Huta - Lieskovec),
DU15-1 Martin Dobrovský 1272607 Kriváň U15 - PVŠ na 3 SSP podľa čl. 49/1b,2b DP od
10.10.2016 (napadnutie protihráča), pričom výkon d. sankcie sa podmienečne odkladá podľa čl.

40/1,2 DP na skúšobnú dobu 3 mesiace,
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 oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá
proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).

