SPRAVODAJ č. 6
Súť. Roč. 2017/2018

09.08.2017

Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK upozorňuje FK na termín úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej časti ročníka
2017/2018. Termín 31.07.2017 a platby v zmysle dole uvedenej tabuľky.

Súťaž

Do 31.07.2017

I.trieda dospelých

1000,00 €

II.trieda dospelých

700,00 €

Dorast U 19

240,00 €

Žiaci U15 , U13 , U11

140,00 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen
Bankové spojenie : ČSOB Zvolen
Číslo účtu : 4000844965/7500
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965
HK upozorňuje ŠK Litava a TJ Družstevník Hontianske Moravce o nahlásenie povinného
fakturačného údaja a to IBAN, na ObFZ Zvolen pre nahranie do ISSF systému nakoĺko sa im nevedia
generovať platby.
Komisia rozhodcov – predseda Tibor Kučera

1.KR žiada všetkých R a DZ , ktorí ešte neposlali vyplnený evidenčný list R a DZ , aby tak urobili
najneskôr do 15.8.2017.
EL poslať na adresu kucera.mktelektro@gmail.com.
2.KR žiada všetkých R a DZ aby si najneskôr do letného aktívu uhradili členský poplatok na
súťažný ročník 2017/2018.
Postup:

Otvoriť ISSF - v časti ,, môj účet ,, si zadať vlastné údaje o sebe, fakturačné údaje (meno, adresu
vygeneruje samo), treba tam dať či je človek FO, a číslo účtu v tvare IBAN (odporúčam mať v čase
uhrádzania mať poruke číslo účtu v tvare IBAN ).Po zadaní údajov , treba potvrdiť „uložiť“, si treba
vygenerovať faktúru v tvare PDF a potom ju uhradiť elektronicky, alebo priamo v banke.
3.KR žiada všetkých R a DZ, aby ospravedlnenia na stretnutia posielali výhradne na e-mailov
adresu kucera.mktelektro@gmail.com. Iné ospravedlnenia nebudú akceptované a budú riešen
v zmysle „Rozpisu súťaže pre ročník 2017“.
4.KR žiada všetkých R a DZ, ktorí neboli na letnom aktíve, aby si Dohody o vykonaní práce“ prišli
osobne podpísať na ObFZ Zvolen, p.Kubaláková, alebo sa osobne dohodli s predsedom KR.

