Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 21 z 19.11.2015
ČLENSKÉ SCHÔDZE FO-FK:
Informácie k najbližším členským schôdzam FO-FK v 2. polroku 2015: Tieto (oznámenie o ich príprave;
návrh prerokovania termínu ich konania; návrh ich obsahového zamerania; návrh ich účastníkov) sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.10.2015, v časti pod názvom „Výročné členské
schôdze FO a FK v 2. polroku 2015“.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Materiály najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Prvotné z nich (informácia o
príprave konferencie; rozhodnutie VV ObFZ o jej zvolaní; informácia o jej účastníkoch) sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 6.11.2015, v časti pod názvom „Najbližšia riadna Konferencia ObFZ
Michalovce“. Ďalšie z nich (pozvánka na ňu s oznámením termínu a miesta konferencie, s návrhom jej programu a jej
účastníkov; návrh zloženia pracovných komisií konferencie; rokovací poriadok konferencie; poverenie pre delegáta klubu
na konferenciu) budú na nej zverejnené po prerokovaní na zas. VV v 12/2015, na ktorom sa prerokuje aj organizačné
zabezpečenie konferencie.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 23. zasadnutia VV ObFZ zo 4.11.2015: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
13.11.2015 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 24. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutoční v Po 14.12.2015 o 15:00 h.
SPRÁVY KR ObFZ:
Podklady k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich (Požadované údaje k uzavretiu
dohody; Potvrdenie o návšteve školy) stále nedoručil a obratom ich má doručiť aj rozh. Maroš Ivan.
Potvrdenie o návšteve školy k dohode medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ho už doručil aj: - dňa 16.11.2015:
rozh. Patrik Rapáč.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke pre sezónu 2015/2016: Každý v 2. polroku 2015 novoškolený R bol povinný
ho na ObFZ doručiť obratom. Z nich ho už na ObFZ doručil aj: - dňa 16.11.2015: rozh. Patrik Rapáč.
Poplatok za vybavenie registračného preukazu SFZ: Požadovaný poplatok 5 € zato na ObFZ už doručil aj: dňa 16.11.2015: rozh. Patrik Rapáč.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 12.11.2015 do 18.11.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a
FK z týchto stretnutí: - Hatalov (zo stretn. 13.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 1.11.2015; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie ďalších dohôd zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich
nahlásenie do poisťovní: KR ju dňa 18.11.2015 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd a nahlásenia do príslušných
poisťovní týchto zamestnancov: - na obdobie od 20.11.2015 do 20.12.2015: Anguš Erik, Mano Ján, Kurtak Maroš.
Tretia časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v zmenenom
termíne oproti tematickému plánu, a to už v piatok 20.11.2015 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach s týmto programom:
15:00 - 16:00 h: Rozbor výkonu rozhodcov vo vybranom stretnutí súťaže ObFZ Michalovce z dostupného videozáznamu
(lektor: J. Mano); 16:00 - 17:00 h: Pravidlo futbalu XII a XIV - konzultácia; - rozbor problémových situácií (lektor: E.
Anguš); 17:00 - 18:00 h: Videotest z konzultovaných pravidiel futbalu zo stretnutí ObFZ (lektori: J. Mano, M. Kurtak). Na túto
časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka na vrátenie platieb: DK ju dáva pre EkÚ na vrátenie týchto platieb prevodným príkazom na účty
týchto FO a FK: Dúbravka - (4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 27.9.2015; 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 27.9.2015); Kriš. Liesková (4
€: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015; 2 €: ŠTK: NpTkS - d - 17.10.2015).
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:
Konečné tabuľky súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ po jesennej časti sezóny 2015/2016: ŠTK ich k
11.11.2015 schválila všetky.
Spracovanie prehľadu vrátok pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia za jesennú
časť súťaží ObFZ 2015/2016: ŠTK dňa 11.11.2015 týmto poverila predsedu ŠTK, ktorý ho má spracovať a e-mailom
doručiť na Se ObFZ.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 08/2015: Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 10.9.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej
úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 18.11.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ
doručiť ešte aj tieto FO a FK: Jovsa, Veľ. Revištia, Vinné. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.

Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 09/2015: Na ObFZ ju už dodatočne doručili aj tieto FO a FK: - dňa
12.11.2015: Veľ. Kapušany (ZF uhradená v dňoch 7.10.2015 a 14.10.2015); - dňa 13.11.2015: Sejkov (ZF uhradená dňa
9.10.2015). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali
importovanú na účte SFZ do 12.10.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do
18.11.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Čičarovce, Choňkovce,
Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Veľ. Slemence. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 10/2015: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK: - dňa 18.11.2015: TJ
FK Družst. Trhovište (ZF uhradená dňa 10.11.2015). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 11.11.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej
úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 19.11.2015 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ
doručiť ešte aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Čičarovce, Choňkovce, Jovsa, Moravany, Rem. Hámre, Sejkov, Senné,
Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vyš. Remety. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Požiadavka na doručenie kópie dokladu o úhrade ZF: Táto bola pre požadované kluby k ZF za
08,09,10/2015 zaslaná z ObFZ dňa 12.11.2015 aj e-mailom na e-mailové adresy ich klubových ISSF manažérov.
Uvedené kluby boli povinné kópiu o úhrade príslušnej svojej ZF doručiť na ObFZ obratom. Do 19.11.2015 do 11:00 h
z nich nato reagovali len tieto FO a FK: - dňa 12.11.2015: Veľ. Kapušany (za 09); - dňa 13.11.2015: Sejkov (za 09); dňa 18.11.2015: TJ FK Družst. Trhovište (za 10).
10. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2015/2016
organizovaný dňa 23.1.2016: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 19. Rozpis tohto turnaja aj so všetkými ustanoveniami
a podmienkami je zverejnený v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“, v TU 2. Okrem toho oznam o turnaji i
jeho predbežný rozpis sú zverejnené na webovej stránku ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 12.11.2015.
Družstvá FO a FK sa môžu do tohto turnaja predbežne nahlásiť telefonicky do 30.11.2015 na mobil sekretárovi ObFZ.
Oznámenie predbežného záujmu o štart na 10.ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov
FO a FK“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Tento už telefonicky na ObFZ oznámili aj tieto FO a
FK: - dňa 18.11.2015: Pozdišovce (predtým to už oznámili tieto FO a FK: Hatalov).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie pre FO a FK k vybavovaniu prihlášok k registrácii a RP: Futbalové oddiely a futbalové kluby
môžu využiť túto zimnú prestávku aj na vybavovanie prihlášok k registrácii a RP svojim novým hráčom, funkcionárom i
členom (resp. na prípadnú výmenu RP hráčom, ktorým doposiaľ RP nevymenili).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov VsFZ plánovaný na termín február, resp. marec 2016: Informácie o ňom, predbežná
prihláška (WORD) a prehľad zaslaných prihlášok, sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky
VsFZ - Flash správy“. Termín a miesto seminára sa upresní dodatočne. Do 19.11.2015 do 11:00 h sú medzi 42
nahlásenými aj títo 6 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce: 2. SMARŽÍK Vladimír (Krásnovce),
11. FEŇUŠ Rudolf (Michalovce), 12. EŠTOK Marek (Dúbravka), 14. PAŠKO Miroslav (Sobrance), 15. FABIAN
Miroslav (Sobrance), 42. ANDREJOV Ľubomír (Hatalov). Ďalší sa môžu prihlásiť obratom podľa informácií a pokynov
k tomu uvedených.
SPRÁVY KM ObFZ:
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 5.10.2015 od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Obratom to majú zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: Hatalov (z U14: Balog Matej, Kurtak
Michal), MI-Topoľany (z U14: Šimko Daniel; z U12: Kráľ Patrik), Nacina Ves (z U13: Tokár Rudolf), Palín (z U14:
Hudák Kevin; z U12: Pužo Aleš, Juhász Ján), Poruba p/V (z U14: Šimon Dominik; z U12: Dolinič Ladislav), Strážske
(z U13: Mitro Sebastián; z U12: Mundír Martin), Veľ. Revištia (z U14: Gunar Jakub), Vyš. Remety (z U12: Pliška
Dávid, Schmidt Christopher). Na základe toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 26.10.2015 od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Do
19.11.2015 do 11:00 h to zdôvodnili už aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: - dňa 18.11.2015: Trhovište (z U14:
Rinik Samuel - zdrav. dôv.; z U13: Rinik Tóbiáš - zdrav. dôv.). Obratom to majú zdôvodniť aj tieto FO a FK
ohľadom týchto hráčov: a) z kategórie U14 (9): Topoľany (Ivanko Patrik, Šimko Daniel); Palín (Hudák Kevin),
Poruba p/V (Šimon Dominik), Strážske (Dunca Jakub), Veľ. Revištia (Gunar Jakub); b) z kategórie U13 (5):
Pozdišovce (Jurko Jakub), Strážske (Mitro Sebastián); c) z kategórie U12 (5): Topoľany (Kráľ Patrik), Strážske
(Kmec Martin, Mundír Martin), Vyš. Remety (Pliška Dávid, Schmidt Christopher). Na základe toho ObFZ pristúpi k
vyvodeniu dôsledkov.
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 2.11.2015 od 15:00 h do 17:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory

talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Obratom to majú zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: a) z kategórie U14 (4): Topoľany (Ivanko
Patrik, Šimko Daniel), Palín (Hudák Kevin), Poruba p/V (Šimon Dominik); b) z kategórie U13 (1): Strážske (Mitro
Sebastián); c) z kategórie U12 (7): Topoľany (Kráľ Patrik), Palín (Juhász Ján, Pužo Aleš), Petrovce n/L (Demeter
Gabriel), Strážske (Mundír Martin), Vyš. Remety (Pliška Dávid, Schmidt Christopher). Na základe toho ObFZ pristúpi
k vyvodeniu dôsledkov.
Predbežný rozpis a záväzná prihláška do 31.ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 28.12.2015: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 5.11.2015, v časti pod názvom 31.ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v
halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 dňa 28.12.2015. Uzávierka prihlášok do turnaja je v stredu 2.12.2015 o 15:00 h,
kedy sa uskutoční jeho vyžrebovanie.
Oznámenie predbežného záujmu o štart na 31.ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 28.12.2015: Tento už telefonicky na ObFZ oznámili tieto FO a FK:
- dňa 18.11.2015: MFK Zemplín Michalovce, Pozdišovce.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ Michalovce za platby importované na účet SFZ v dňoch 2.-19.10.2015: Tieto boli
sekretárom ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 10.11.2015 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná emailom účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ Michalovce takto: v celkovej čiastke 10.031,93 € (- neúplné platby za 09/2015 importované na
účet SFZ v dňoch 2.-19.10.2015; PP: 1159); dátum dodania: 10.11.2015; dátum vyhotovenia: 10.11.2015; dátum
splatnosti: 14.11.2015.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2015 (za obdobie od
1.7.2015 do 31.12.2015), toto následne doručiť písomne i e-mailom na ObFZ do 31.12.2015 a informovať o ňom na zas.
VV v 01/2016. Zhodnotenia budú podkladmi do správy na konferenciu ObFZ v 01/2016. Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa
10.11.2015: - e-mailom: KR (obratom doručiť aj písomne). Urobiť tak majú aj všetky ostatné komisie ObFZ.
Návrh rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015 uložil predsedom
jednotlivých orgánov a vedúcim úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoj orgán a úsek na rok 2016 a tento následne
doručiť písomne na určenom tlačive na ObFZ do 30.11.2015. Tlačivo k tomu si predsedovia jednotlivých komisií a vedúci
úsekov mohli od 4.11.2015 vyzdvihnúť na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom. Vyzdvihli si ho
už: - dňa 4.11.2015: Se (konferencia, aktívy, správa web, správcovia súťaží), EkÚ, VV, ŠTK, DK, RK, KR. Vyzdvihnúť si ho
obratom majú aj: OK, MRK, TMK, KM.
Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná vypracovať štatút svojej komisie a tento
po prerokovaní a schválení v svojej komisii doručiť na Se ObFZ. Každá komisia je povinná svoj štatút doručiť písomne i
e-mailom na Se ObFZ do 30.11.2015.
Napomenutia k doručeným zásielkam na ObFZ za obdobie od 12.11.2015 do 18.11.2015: Sú za: - za ich
doručenie do inej schránky (počas otvorenia budovy sa pošta pre ObFZ má doručiť do schránky ObFZ vo vestibule
umiestnenej na stene vľavo od schodov smerom na I. poschodie): - kolektívy FO a FK: Sejkov (zásielka z 13.11.2015).
Spracovanie ďalších dohôd zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015: Na základe požiadavky KR z 18.11.2015
boli tieto spracované s týmito zamestnancami: - dňa 18.11.2015: Anguš Erik, Mano Ján, Kurtak Maroš - všetci dohoda o
pracovnej činnosti na obdobie od 20.11.2015 do 20.12.2015. Všetci uvedení si 1 vyhotovenie oboma stranami
podpísanej svojej dohody prevzali na Se ObFZ dňa 18.11.2015.
Požiadavka o ďalšie nahlásenie zamestnancov ObFZ v 2. polroku 2015 do príslušných poisťovní: Tá bola z
ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ k týmto zamestnancom: - dňa 18.11.2015: Anguš Erik, Mano Ján, Kurtak Maroš
- všetci dohoda o pracovnej činnosti na obdobie od 20.11.2015 do 20.12.2015.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: V druhej polovici
augusta 2015 boli niektoré FO a FK na základe požiadavky SFZ vyzvané z ObFZ e-mailom aj zverejnením v ÚS do
26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých zo svojich požadovaných a uvedených dokladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF. Na ObFZ ich z nich stále ani do 19.11.2015 do 11:00 h nedoručili a obratom sú
povinní ich doručiť aj tieto FO a FK (upozornenie k tomu uvedené FO a FK dostali znovu aj e-mailom zaslaným z ObFZ
dňa 15.10.2015 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov):
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice,
Oborín, Rem. Hámre, Sejkov (doručili ju už aj: - dňa 19.11.2015: Porostov).
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Porostov, Stretava.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované 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. Za ich
obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 12.11.2015 tam boli zverejnené
od 13.11.2015. Ďalšie k 19.11.2015 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 20.11.2015.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k „Dohode o brigádnickej práci študenta“ uzavretej medzi ObFZ a
zamestnancom v 2. polroku 2015: Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj: D. Čeklovský, Š. Ferko.
ho majú doručiť na ObFZ obratom.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom v 2.
polroku 2015: Na ObFZ ju stále nedoručili a obratom ju majú doručiť aj: V. Lisák, V. Pčolár, L. Popik, A. Žoffčák.
Evidenčný list dôchodkového poistenia: Tento si za obdobie 8.8.2015 - 08.11.2015 na ObFZ stále nevyzdvihol
a oproti podpisu si ho v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ môže vyzdvihnúť rozh. M. Mazár.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ Michalovce: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 10.11.2015 a preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto
podiely pre ObFZ Michalovce z ďalších uhradených ZF: - dňa 10.11.2015: v celkovej čiastke 10.031,93 € (- neúplné
platby za 09/2015 importované na účet SFZ v dňoch 2.-19.10.2015; PP: 1159); dátum dodania: 10.11.2015; dátum
vyhotovenia: 10.11.2015; dátum splatnosti: 14.11.2015.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ v 2. polroku 2015 do príslušných poisťovní: Na základe požiadavky Se
z 18.11.2015 boli na základe uzavretia dohôd do príslušných poisťovní nahlásení títo zamestnanci ObFZ: - dňa
18.11.2015: - dohoda o prac. činnosti: - na obdobie od 20.11.2015 do 20.12.2015: Anguš Erik, Mano Ján, Kurtak Maroš.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli aj: - dňa 12.11.2015:
J. Mano (za 10), D. Mano (za 10); - dňa 13.11.2015: J. Škodi (za 10), T. Škodi (za 10).
Prevzatie potvrdenia o príjme za 10/2015: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 13.11.2015: J. Škodi, T. Škodi.
ZF z ISSF za 09/2015: Ani do 19.11.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ pre ObFZ Michalovce importované nemali
a uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK: Somotor.
Zberné faktúry z ISSF za 10/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.11.2015 a importované na účte SFZ
mali byť do 10.11.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.11.2015. V termíne od 12.11.2015 od 11:00 h do
19.11.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto ďalších 4 FO a FK (predtým už od 49) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 13.11.2015 (3): Rem. Hámre, Senné, Veľ.
Revištia; - dňa 18.11.2015 (1): Choňkovce. Ani do 19.11.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť
ich malo ešte týchto 6 FO a FK patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Čičarovce, Jovsa, Moravany, Sejkov, Veľ.
Slemence. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.11.2015 nemal platbu z tejto svojej ZF importovanú na účte SFZ, bol povinný
hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V piatok 13.11.2015 večer naše rady vo veku 59 rokov navždy opustil Ladislav Béreš, ktorý bol do sezóny
1999/2000 aj aktívnym futbalovým rozhodcom súťaží VsFZ Košice, do sezóny 2001/2002 aj aktívnym rozhodcom súťaží
ObFZ Michalovce, potom do sezóny 2006/2007 aj delegátom súťaží ObFZ Michalovce a aj členom Disciplinárnej komisie
ObFZ Michalovce. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v pondelok 16.11.2015 o 12:30 h na cintoríne vo Veľkých
Kapušanoch.
Česť jeho pamiatke!
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

