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SPRÁVY KR ObFZ:
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Bližšie informácie k tomu boli
naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 23, v Správach KR ObFZ.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 12.1.2017: - po doručení potvrdenia o
návšteve školy k „Dohode o BPŠ“ v 2. polroku 2016: - rozh.: M. Ubľanský (od 10.10.2016).
Povinnosť R a D uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017: Stále ho uhradený nemali a uhradiť
obratom ho mali ešte títo R: František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas
(pokyny k tomu boli naposledy zverejnené v ÚS č. 19, v Správach KR; sú aj na stránke ObFZ, pri dátume 4.11.2016).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017: Uskutočnil
sa v sobotu 21.1.2017 v 2 športových halách v Michalovciach. Materiály z neho (štatistika, vyhodnotenie, fotozábery) boli
dňa 23.1.2017 zaslané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú pri dátume 23.1.2017.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 18.1.2017 majú tieto FO a FK: - od 15.11.2016: - za neimportovanie
platby zo ZF za 10/2016 na účet SFZ: Malčice.
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh. A.
Kopas (pokuta za neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016). Každú uvedenú platbu bolo potrebné
uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o jej úhrade obratom doručiť na ObFZ.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2016 do 31.12.2016, podľa DP, čl. 57 a 58, a
spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: Predseda DK ObFZ toto spracoval dňa 20.01.2017. DK
ObFZ podľa uvedených článkov v uvedenom termíne udelila 2 pokuty v celkovej čiastke 100 € (Beša - 50 € za
nedostatočnú UsS v stretn. 8.k. VIII.L m Beša - Stretava z 25.9.2016 (opľutie R po stretnutí divákom domácich pri
odchode); podľa DP/58/1a; Vyš. Remety - 50 € za nešportové správanie sa divákov hostí v stretn. 13.k, VI.L m Hatalov Vyš. Remety z 30.10.2016; podľa DP/58/3).
Zaslanie Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2016 do
31.12.2016, podľa DP čl. 57 a 58: Toto za ObFZ Michalovce bolo na stanovenom tlačive zaslané z ObFZ na požadovanú
adresu na SFZ e-mailom dňa 20.01.2017.
Požiadavka na úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016, podľa DP
čl. 57 a 58: DK dňa 20.1.2017 požiadala EkÚ ObFZ o ich úhradu do 7 dní na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ,
a to takto: ● Príjemca: Prevádzkový účet IS BŠP SFZ; IBAN: SK19 0900 0000 0050 5246 9313; SWIFT: GIBASKBX;
čiastka 25,00 €; VS: 1601012568; KS: 0308; ŠS: 20161108; ● Príjemca: Prevádzkový účet IS BŠP SFZ; IBAN: SK19
0900 0000 0050 5246 9313; SWIFT: GIBASKBX; čiastka 25,00 €; VS: 1601015216; KS: 0308; ŠS: 20161209.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Odpoveď k požiadavke z 18.1.2017 ohľadom členských poplatkov klubov matrične patriacich pod
príslušný FZ: J. Letko (ved. Odd. IT SFZ) ju doručil e-mailom J. Bendzákovi (sekr. ObFZ) dňa 20.1.2017.
Ohlásenie sa k doplneniu alebo oprave IBAN klubu v ISSF ohľadom poukázania finančných
prostriedkov z uhradeného členského klubom s mládežníckymi družstvami: Na informáciu k tomu uvedenú
v predchádzajúcej ÚS ObFZ, ako aj na e-mail zaslaný z ObFZ dňa 18.1.2017, sa až dňa 24.1.2017 na ObFZ telefonicky
ohlásil futb. oddiel TJ Tatran Remetské Hámre, ktorý mal vraj v ISSF uvedený nesprávny IBAN. Tento klub mal dať
uvedené do poriadku.
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si vygenerovať
členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa
15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou.
Uhradený členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: K 25.1.2017 ho uhradený mali: - z klubov matrične
patriacich pod ObFZ Michalovce (25): Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jovsa,
Krásnovce, Kusín, Lesné, Oborín, Porostov, Poruba p/V, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Stretava, Tibava, Trhovište,
Úbrež, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety, Zalužice, Žbince; - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod
VsFZ (8): Čičarovce, MI - Močarany TJ Sokol, MI - Topoľany AFK, Nacina Ves, Petrovce n/L, Sobrance, Strážske,
Veľ. Kapušany; - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): MI - MFK Zemplín.
Neuhradený členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: K 25.1.2017 ho uhradený nemali: - z klubov
matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (18): Budkovce, Dúbravka, Jastrabie pri MI, Koromľa, Kriš. Liesková,
Lekárovce, Ložín, Malčice, Moravany, Palín, Pavlovce n/U, Podhoroď, Pozdišovce, Ptrukša, Rem. Hámre, Rus.
Hrabovec, Záhor, Zempl. Široká; - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (3): Lastomír, Veľ.
Revištia, Vinné. Všetky uvedené kluby o tom dostali z ObFZ upozornenie dňa 25.1.2017 aj e-mailom. Klub, ktorý
toto doposiaľ nezrealizoval, je povinný tak urobiť obratom.

SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: Tieto sa môžu v ISSF, podľa RaPP, čl. 12/8, 19/2, podávať pre
všetkých bez rozdielu veku v tomto registračnom období do 30.3.2017. U hráčov nad 12 rokov sa tieto po tomto
termíne budú môcť podávať až v ďalšom registračnom období od 1.7.2017 do 30.9.2017. U hráčov do 12 rokov sa tieto
môžu podávať stále.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 18.1.2017 od 16:00 h do 25.1.2017 do
16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Marcel Makula - 18.07.1988 - zmena e-mailovej adresy (18 – 18).
Požiadavky na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich v termíne od 18.1.2017 od 16:00 h do 25.1.2017 do 16:00 h na základe požiadavky oznámil týmto hráčom:
Milan Bogár - 17.11.1995 (18 – 18); Miroslav Bogár - 04.11.1993 (18 – 18); Kristián Bogár - 07.10.1996 (18 – 18).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 18.1.2017 od
16:00 h do 25.1.2017 do 16:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Kusín (2): Martin
Rímsky - 05.02.2002 (15-15-25 – 25), Jozef Belušák - 27.12.2002 (15-15-25 – 25). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
18.1.2017 od 16:00 h do 25.1.2017 do 16:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 23.01.2017 (1): Gabriel Horňák (nar.
24.03.1989); - dňa 24.01.2017 (1): Juraj Hakoš (nar. 06.08.2001); - dňa 25.01.2017 (1): Tomáš Ondila (nar. 06.11.1990).
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 18.1.2017 od 16:00 h do 25.1.2017 do
16:00 h v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (klasický): Milan Bogár (1259177) - 17.11.1995 - 500,00
(OFK Rakovec nad Ondavou - TJ FK Družstevník Trhovište) od 18.01.2017 (18-18-xx – 20); Milan Rebják (1297967)
- 05.12.1986 - 50,00 (TJ Tatran Remetské Hámre - FK Tibava) od 20.01.2017 (18-18-xx – 20); Miroslav Bogár
(1247163) - 04.11.1993 - 200,00 (OFK Rakovec nad Ondavou - TJ FK Družstevník Trhovište) od 18.01.2017 (18-18-xx
– 20); Ján Nechtila (1259763) - 17.10.1996 - 200,00 (TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom - OŠK Lesné) od
18.01.2017 (18-18-xx – 20); Július Halás (1226889) - 30.11.1992 - 250,00 (OŠK Krišovská Liesková - OŠK
Budkovce) od 20.01.2017 (19-20-xx – 20); Marcel Makula (1191356) - 18.07.1988 - 250,00 (TJ Družstevník Malčice
- OFK Hatalov) od 20.01.2017 (20-20-xx – 20) vík; Gabriel Horňák (1190025) - 24.03.1989 - 250,00 (OŠK Krišovská
Liesková - OFK Vojany) od 23.01.2017 (23-23-xx – 23); Juraj Hakoš (1273870) - 06.08.2001 - 0,00 (d: ŠK Strážske OŠK Lesné) od 25.01.2017 (25-25-xx – 25).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár pre trénerov futbalu: Informáciu o ňom, aj s tlačivami prihlášky na seminár (vo formáte PDF i vo
Worde) FZ v rámci VsFZ dostali e-mailom dňa 23.1.2017 od Petra Szénaya s požiadavkou o jej zverejnenie na
stránkach ObFZ. Trénersko-metodická komisia VsFZ organizuje v nedeľu 12.2.2017 v Humennom seminár pre trénerov
futbalu, ktorí vlastnia licenciu GRASSROOTS C a UEFA B, a ktorým skončila platnosť licencie v roku 2016 a
neabsolvovali seminár trénerov organizovaný dňa 17.12.2016. Informácie nájdete na:
http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-vsfz-2/. Podmienky účasti: ● zaslanie prihlášky po vyplnení na e-mail:
peter.szenay@futbalsfz.sk; ● termín ukončenia prijímania prihlášok: 06.02.2017; ● úhrada účastníckeho poplatku 15.€, ktorý zahŕňa náklady na organizáciu seminára a na občerstvenie, na stanovený účet (IBAN: SK75 0200 0000 0000
1543 9542; VS: 30501; pozn.: priezvisko a meno) a doručenie dokladu o úhrade súčasne s prihláškou. Vzhľadom
k tomu, že kapacita účastníkov je obmedzená na 30 osôb, PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE IHNEĎ, lebo PRIHLÁŠKY
ZASLANÉ PO 6.2.2017 nebudú prijaté! Informácie o seminári (program a miesto) budú upresnené e-mailom.
Informácie: Peter Szénay; e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk; mobil: 0902/937057.
Zverejnenie informácie o organizovaní seminára pre trénerov futbalu dňa 12.2.2017 v Humennom: Na
základe požiadavky TMK VsFZ z 23.1.2017 bola táto hneď v uvedený deň zaslaná z ObFZ e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, spolu aj s tlačivom prihlášky na seminár (vo formáte PDF i Word), kde je pri dátume 23.1.2017.
Upozornenie pre trénerov futbalu: TMK ObFZ Michalovce upozorňuje všetkých trénerov futbalu, ktorí
vlastnia licenciu GRASSROOTS C a UEFA B, a ktorým skončila platnosť licencie v roku 2016 a neabsolvovali seminár
trénerov organizovaný dňa 17.12.2016, aby obratom využili možnosť zaslania prihlášky na seminár trénerov, ktorý
TMK VsFZ organizuje v nedeľu 12.2.2017 v Humennom.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Podklady k doplneniu IBAN klubov v ISSF: Kópiu dokladu z banky o vedení účtu klubu, v ktorom je uvedený
aj IBAN klubu, na ObFZ už doručili aj: - dňa 23.1.2017: Beša (e-mailom); - dňa 24.1.2017: Vojany (e-mailom). Stále ju
nedoručili a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Malčice, Rus. Hrabovec, Tibava.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si na základe doručenia požadovaného tlačiva na ObFZ vyžiadali aj títo
zamestnanci ObFZ: - dňa 20. 1.2017: T. Škodi (za 12/2016). Požadované tlačivo potvrdenia uvedeného zamestnanca bolo
v deň doručenia odstúpené na vyplnenie ekonomickému úseku ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016, podľa DP čl. 57 a 58:
EkÚ ObFZ na základe požiadavky DK z 20.1.2017 požadované čiastky uhradil na stanovený účet dňa 20.01.2017.

Nahlásenie zamestnancov do príslušných poisťovní na základe dohôd s ObFZ na deň 21.1.2017: Na základe
požiadavky Se z 18.1.2017 boli do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní nahlásení: - dňa 20.1.2017: Tomáš Škodi,
Michal Čeklovský, Dominik Čeklovský, Michal Končík, Maroš Kurtak, Peter Kaffan, Peter Vass, Lukáš Kurták, Erik
Anguš.
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, po spracovaní ekonomickým úsekom ObFZ, osobne alebo
v zastúpení, prevzali oproti podpisu aj títo zamestnanci ObFZ: - dňa 21.1.2017: T. Škodi (za 12/2016).
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám o brigádnickej práci študenta uzatvoreným medzi ObFZ a
zamestnancami na deň 21.1.2017: Na ObFZ ho boli povinní z nich k dohodám doručiť títo študenti: Čeklovský
Dominik, Končík Michal. Obaja ho doručili dňa 21.1.2017.
Prevzatie dohôd uzavretých medzi ObFZ a zamestnancami na deň 21.1.2017: V termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ si 1 vyhotovenie oboma stranami podpísanej dohody s nepravidelným príjmom na Se
ObFZ prevzali: - dňa 20.1.2017: Peter Vass, Maroš Kurtak; - dňa 21.1.2017: Škodi Tomáš, Čeklovský Michal, Čeklovský
Dominik, Končík Michal, Anguš Erik, Kaffan Peter, Kurták Lukáš.
Odhlásenie zamestnancov z príslušných poisťovní na základe dohôd s ObFZ na deň 21.1.2017: Zamestnanci
(Tomáš Škodi, Michal Čeklovský, Dominik Čeklovský, Michal Končík, Maroš Kurtak, Peter Kaffan, Peter Vass, Lukáš
Kurták, Erik Anguš) z nich boli odhlásení takto: - zo sociálnej poisťovne ku dňu 22.1.2017; zo zdravotných poisťovní ku
dňu 31.1.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 19.1.2017: J. Cejkovský (za 10); - dňa 20.1.2017: P. Vass (za 10), M. Kurtak (za 10,12), L.
Kurták (za 10,12); - dňa 21.1.2017: T. Škodi (za 12).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) za rok 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: L. Babjak (za 08,09,10), J. Bali-Jenčik (za 08,09,10), J. Bukaj
(za 10), M. Dančišin (za 10), L. Didič (za 08,09,10), Š. Ferko (za 09,10), M. Hospodi (za 08,09,10), D. Ihnacik (za 10), M.
Ivan (za 09,10), M. Jakubec (za 08,09,10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 09,10), A. Kopas (za 10), J. Mano (za
10), J. Matej (za 10), M. Mazár (za 08,09,10), Š. Miľo (za 10), R. Mitrík (za 10), P. Pavlo (za 10), V. Pčolár (za 08,09,10),
Ján Pivarník (za 10), M. Ruščanský (za 08,09,10), M. Sarvaj (za 08,09,10), P. Tudja (za 08,09,10), M. Tušek (za 08,09,10),
L. Vojtko (za 10), A. Žoffčák (za 08,09,10).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.11.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. Ani do 25.1.2017 do 16:00 h ju ešte na
účte SFZ nemal importovanú tento 1 FO a FK územne patriaci pod ObFZ MI: Malčice. Každý FO a FK, ktorý dňa
14.11.2016 nemal platbu zo ZF za 10/2016 importovanú na účte SFZ, mal od 15.11.2016 zastavenú činnosť NEPO až do
jej úhrady, s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ
osobne, písomne alebo e-mailom.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 25.1.2017: Veľ. Revištia (osobne: za 10/2016 uhradená dňa 28.12.2016). Ani do 25.01.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú
povinné tieto FO a FK: a) z importovaných na účet SFZ: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša, Veľ. Slemence; - za
10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Petrovce n/L, Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance, Vyš.
Remety; - dňa 25.11.2016: Rem. Hámre; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - dňa 16.1.2017: Palín; - za 11/2016: - dňa
20.12.2016: Čičarovce; b) z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2016: Malčice.
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016: Záujem o vykonanie ročného
zúčtovania dane za rok 2016 u svojho zamestnávateľa má aj J. Bendzák (sekr. ObFZ), ktorý tlačivo k tomu, doručené na
ObFZ zo SFZ e-mailom dňa 16.1.2017 od Gabriely Štipalovej (personalista / mzdový účtovník SFZ), vyplnil, podpísal
a dňa 25.1.2017 doporučenou poštovou listovou zásielkou zaslal na SFZ, aj s 1 potvrdením od iného zamestnávateľa.
Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2016: Účtovníčka ObFZ ich spracovala v dňoch 20.-25.1.2017 a na ObFZ ich doručila dňa
25.1.2017. ObFZ v priebehu roku 2016 pri svojich akciách a podujatiach zamestnával na dohody a zmluvy týchto 63
zamestnancov (ako R, D, lektorov, organizátorov): E. Anguš, L. Babjak, J. Bali-Jenčik, J. Bendzák, J. Bukaj, J.
Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, P. Dziad st., M. Fedák, P. Feňuš, Š. Ferko, M. Geci,
F. Gejguš, M. Hospodi, J. Hreško, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P.
Koščo, D. Kron, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, Š. Miľo, J. Minaroviech, R. Mitrík,
B. Ondrík, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár, Ján Pivarník, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, Š. Reňo, M. Rovňak,
M. Ruščanský, M. Sabo, M. Sarvaj, A. Stretavský, J. Šimko, M. Šimková, J. Škodi, T. Škodi, M. Špivák, P. Tóth, P.
Tudja, M. Tušek st., M. Ubľanský, P. Vass, M. Verdžák, L. Vojtko, A. Žoffčák. Každý z uvedených o tom dňa
25.1.2017 dostal z ObFZ oznam aj e-mailom. Potvrdenie o tom si môže každý v termíne od 26.1.2017 najlepšie do
3.2.2017 vyzdvihnúť na Se ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ osobne alebo
v zastúpení oproti podpisu. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
môže každý u svojho zamestnávateľa podať do 10.2.2017, kde je povinný predložiť aj toto potvrdenie.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:

Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je
zverejnené na webovej stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK:
Beša, MI-MFK Zemplín, Sobrance.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Overenie zápisu z riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017: Do elektronickej podoby bol zápis z
konferencie spracovaný do 17.1.2017, v uvedený deň bol podpísaný predsedom a sekretárom ObFZ a e-mailom zaslaný
z ObFZ k overeniu a podpisu overovateľom zápisu z konferencie na nej schváleným. Po podpise nimi bol dňa 25.1.2017
zaslaný z ObFZ k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Zápis z ostatnej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017: Tento bol dňa 25.1.2017 z ObFZ
zaslaný v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK a všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ. Je
umiestnený na webovej stránke ObFZ v materiáloch z konferencie, pri dátume 18.1.2017.
Materiály z ostatnej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017: Tieto (Informácia o konferencii;
Správa mandátovej komisie; Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016; Príprava jarnej
časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; Správa návrhovej komisie; Zápis z konferencie) i fotozábery z nej, sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ, pri dátume 18.1.2017.
ZO SPRÁV VsFZ:
Aktív klubov súťaží VsFZ z ObFZ Michalovce a ObFZ Trebišov: Informáciu o ňom dostali kluby III., IV.
a V. ligy z týchto ObFZ a aj predsedovia a sekretári týchto ObFZ e-mailom z VsFZ dňa 17.1.2017 od M. Eperješiho
(sekretára VsFZ). Uskutoční sa vo štvrtok 2.2.2017 o 17:00 h v reštaurácii Amadeus, Ul. M. R. Štefánika 50,
v Trebišove. VsFZ žiada o vyslanie jedného zástupcu klubu na tento aktív. Okrem iného sa na aktíve preberie spôsob
dotácie VsFZ pre kluby na rok 2017. Meno zástupcu klubu, ktorý sa aktívu zúčastní, je potrebné nahlásiť spätne na
VsFZ do 27.1.2017 do 14:00 h.
ZO SPRÁV SFZ:
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry (z ÚS SFZ č. 27 z 20.01.2017 - zo Správ Se SFZ): Na základe rozhodnutia
výkonného výboru SFZ, SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný
príspevok na rok 2017, je zverejnená na web stránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

