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OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ HUMENNÉ
OSLOBODITEĽOV 3, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 31957757
Email:sekretariat@obfzhumenne.sk, www.obfzhumenne.sk tel: 0905 809 038

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2016/2017 ČÍSLO: 01 ZO DŇA 14.07.2016
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Členské poplatky SFZ, ktoré schválila riadna konferencia SFZ 3.6.2016 v Bratislave sú
nasledovné (upozorňujeme že riadnych členov SFZ/kluby a zväzy/ na konferencii zastupovali
a hlasovali riadne zvolení zástupcovia (delegáti konferencie) :
hráči do 18 rokov : 3 €
hráči dospelí
: 6€
kluby
: 20 €
Citácia zo zápisnice:
"Konferencia SFZ schvaľuje rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených
a individuálnych členov SFZ a spôsob využitia tohto členského príspevku v znení
pozmeňujúceho návrhu
Kľúč pre prerozdelenie bol schválený nasledovne:
Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky
klubom, ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov
vplýva počet mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet
mládežníkov do 18 rokov. Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ,
RFZ alebo ObFZ a za mládežníka – člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF.
Finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky futbal."
Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre hráča v ISSF.
Dôležité upozornenia:
- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho
nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok
2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania
poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné
uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred
uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného
symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym
splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o
športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov
SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci
SFZ.
- Príjmy z členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho
futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
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- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva
nevracia.

Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami
podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane
národných športových zväzov, vyberajú povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ,
ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členských
príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských
príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové
organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni
členovia SFZ.
Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto
čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval
pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený
to zdokladovať."

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK berie na vedomie odhlásenie TJ DP Košarovce z I.triedy dospelých pre súť.roč.
2016/2017.
ŠTK na základe rozhodnutia podľa RS čl.17/ c neakceptuje prihlášku TJ Zb. Dlhé pre III.
triedu dospelých v súť. roč. 2016/2017.
ŠTK na základe odhlásenia TJ DP Košarovce zo súťaže dospelých 2016/2017 zaradí po
splnení podmienok pre štart v príslušnej triede do I. triedy dospelých družstvo TJ Družstevník
Lukačovce a do II. triedy dospelých TJ Partizán Hrubov.
ŠTK na základe odhlásenia TJ DP Košarovce a TJ Jednota Kr. Brod z pohára ObFZ
doplnila do pohára družstva OŠK Ohradzany a TJ Družstevník Habura.
1.kolo Hrabovec – Habura
Brestov – Ohradzany
ŠTK dôrazne upozorňuje futbalové kluby ObFZ o zaslanie fotodokumentácie vybavenosti HP
mailom na sekretariat@obfzhe.sk do 19.7.2016.

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV
KR ObFZ Humenné oznamuje, že seminár ROZHODCOV a DZ ObFZ Humenné sa
uskutoční dňa 31.7.2017 (nedeľa) o 8:30 hod v Humennom v priestoroch futbalového
štadióna.
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KOMISIA MLÁDEŽE

Proti rozhodnutiam komisie mládeže je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8
DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

RÔZNE
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku Podvihorlatské noviny má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a
subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné, zverejňovaná na stránke
www.obfzhumenne.sk
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