SPRAVODAJ č.19
Súť. Roč. 2016/2017

16.11.2016

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni

1.ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti
súťažného ročníka 2016/2017.
Hospodárska komisia- predseda Ján Šulek
1. HK upozorňuje dole uvedené FK na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 14.11.2016. V prípade neuhradenia do
30.11.2016 bude podaný návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od 01.12.2016.
TJ Detvianska Huta
FK Slovan Kúpele Sliač
TJ Družstevník Látky
OŠK Stožok
TJ Družstevník Senohrad
2. HK upozorňuje FK na postup v zmysle rozpisu ObFZ ohľadne vyúčtovacích faktúr za mzdy za
rozhodcov.
- faktúry odoslané z ObFZ do 18.11.2016
- termín na rozporovanie faktúr do 14 dní /06.12.2016/
- v termíne po 12.12.2016 úhrada nedoplatku resp. vrátenie preplatku
- preplatky vrátené len v prípade vysporiadania finančných záležitostí voči ObFZ Zvolen a ISSF
systému
Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-57 Igor Lietava 1218909 Zv. Slatina – PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 od 13.11. 2016 (vylúčenie
po 2.ŽK),
DI-58 Ján Kulich – divák OŠK Stožok – výkon zvyšku d. sankcie DI-61 z ročníka 2015/2016 na
základe žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 26.03.2017 na skúš. dobu do 31.12.2017.
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).
Sekretariát ObFZ Zvolen – sekretár Jozef Hrdlička
Rozšírené zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa 23.11.2016 o 15,00 hod.

