
Postup pri centrálnom vyplácaní  R a DZ  ObFZ Bardejov. 

 

1. Futbalové kluby pôsobiace v súťažiach ObFZ písomne oznámia na sekretariát zväzu všetky 

potrebné údaje:  

- Presný názov futbalového klubu (ako sú evidovaný na SFZ a na Ministerstve 

vnútra) pričom doložia kópiu stanov,   

- Štatutárnych zástupcov futbalového klubu a doklad o zvolení do funkcie 

(uznesenie a  zápisnica z členskej schôdze na ktorej boli zvolení), 

- IČO (identifikačné číslo) a DIČ (daňové identifikačné číslo),  

- číslo bežného účtu klubu, 

- aktuálnu e-mailovu adresu klubu (možno aj na predsedu), 

Termín  : do 31.03.2012 

 Zodpovední : predsedovia FK 

  

2. Oblastný futbalový zväz uzatvorí dohody o pracovnej činnosti s rozhodcami a delegátmi, ktorí 

budú delegovaní na stretnutia súťaži ObFZ. 

Termín  : do 31.03.2012 a priebežne 

Zodpovedný : sekretár ObFZ 

 

3. Oblastný futbalový zväz sa zaregistruje ako zamestnávateľ na Sociálnej poisťovni a ako platca 

dane z príjmov zo závislej činnosti na Daňovom úrade. 

Termín  : do 31.03.2012 

Zodpovedný : predseda ObFZ 

 

4. Oblastný futbalový zväz prihlási na Sociálnu poisťovňu rozhodcov a delegátov s ktorými má 

uzavreté dohody o pracovnej činnosti. 

Termín  : do 31.3.2012 a priebežne 

Zodpovedný : sekretár ObFZ  

 

5. Oblastný futbalový zväz vytvorí nový, samostatný účet na ktorý budú futbalové kluby 

bankovým prevodom zo svojho účtu zasielať zálohy poplatkov za výkon činnosti rozhodcov 

a delegátov a z ktorého  budú tieto odmeny R a DZ vyplácané.   

Termín   : do 31.3.2012 

Zodpovedný : predseda ObFZ 

  

6. Rozhodcovia a delegáti si vyúčtujú na predpísanom tlačive cestovné náhrady a odmeny za 

stretnutie už počas jeho konania a toto vyúčtovanie si nechajú potvrdiť funkcionárom 

domáceho futbalového klubu s uvedením mena, priezviska, funkcie a podpisu uvedeného 

funkcionára (tlačivo R vydá ObFZ a bude obsahovať  náležitosti týkajúce sa odmeny 

a ostatných náhrad). Uvedené vyúčtovanie R doručí  spolu so zápisom o stretnutí na ObFZ 

a toto bude prílohou zúčtovacích listín pre každý klub pri konečnom vyúčtovaní záloh. 

Termín  : deň konania stretnutia 

Zodpovedný : rozhodca stretnutia 



7. Futbalový klub prevedie na osobitný účet zväzu zriadený pre účely centrálneho odmeňovania 

R a DZ zálohu vo výške predpokladaných nákladov na činnosť R a DZ za stretnutia, ktoré má 

v danom období odohrať v domácom prostredí a to jednou platbou za všetky svoje družstva 

v súťažiach riadených ObFZ Bardejov. 

Variant A: Termín   : do 30.4.2012 

Zodpovedný : futbalový klub 

 

Variant B: Termín   : do 30.4.2012 – 50 % 

  : do 30.5.2012 – 50 % 

Zodpovedný : futbalový klub 

 

8. Oblastný futbalový zväz prevedie vyúčtovanie záloh a zašle ich futbalovému klubu. 

Termín  : do 30.6.2012 

Zodpovedný : sekretár ObFZ 

  

9. V prípade preplatku z vyúčtovania zašle ObFZ futbalovému klubu tento na jeho účet. 

V prípade nedoplatku futbalový klub prevedie na osobitný účet zväzu zriadený pre účely 

centrálneho odmeňovania R a DZ čiastku zodpovedajúcu tomuto preplatku. 

Termín   : do 31.7.2012 

Zodpovedný : futbalový klub 

 

10. Tlačiva o vyúčtovaní odmeny a cestovných náhrad R a DZ (zúčtovacie listiny) budú priebežne 

spracovávané na ObFZ tak, aby na ich základe mohli byť vyplatené odmeny za výkon  

a cestovné náhrady R a DZ na ich osobné účty. 

Termín  : do 15 dňa v nasled. mesiaci 

Zodpovedný : sekretár ObFZ 

 

11. V prípade neuhradenia zálohy – poplatku za výkon funkcie R a DZ v stanovenej výške, lehote 

a na správny účet bude futbalovému klubu automatický zastavená činnosť a všetky 

stretnutia svojich družstiev až do zaplatenia prehráva kontumačne, bude mu uložená 

pokuta a po dodržaní všetkých ustanovení SP môže byť zo súťaži ObFZ aj vylúčený. 

Termín  : stály 

Zodpovedný : predseda ŠTK a DK  

 

12. Oblastný futbalový zväz zriadil v  ČSOB a.s., Pobočka Bardejov, účet za účelom centrálneho 

odmeňovania rozhodcov.  

 

Číslo účtu :    4015755244 / 7500  

 

Variabilný symbol : číslo zložené z roka a poradia úhrady (napr. 201201, pri rozdelení platby 

na dve časti bude pri druhej platbe V-symbol 201202 a pri platbe v jesennej časti bude V-

symbol 201203) 

 

Špecifický symbol:   IČO (identifikačné číslo organizácie)  telovýchovnej jednoty alebo FK 


