Turčiansky futbalový zväz
Smernica o bezhotovostnom styku
Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu (ďalej len „VV TFZ“) v súlade so Stanovami TFZ
a Organizačným poriadkom vydávajú túto Smernicu o bezhotovostnom styku (ďalej len „smernica“).
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Smernica určuje povinnosti riadiacich orgánov TFZ Martin, delegovaných osôb a futbalových
klubov v rámci bezhotovostného styku.
2. FK, uhrádzajú platby výhradne bezhotovostne.
3. Všetky FK v pôsobnosti TFZ Martin sú zaradené do systému bezhotovostného styku medzi
delegovanými osobami a FK, prostredníctvom TFZ a SFZ.
4. Na základe tohto systému sú FK povinné uhradiť v lehote splatnosti mesačnú zbernú faktúru (ďalej
len „MZF“), prostredníctvom ktorej FK uhrádzajú poplatky stanovené orgánmi TFZ Martin
a odmeny delegovaných osôb.
5. Za výkon bezhotovostného styku a úhrady odvodov zaplatí FK manipulačný poplatok vo výške 10,€ za každé prihlásené družstvo na každú časť súťaže (10,- € jeseň + 10,- € jar). Manipulačný
poplatok FK uhradí prostredníctvom MZF v mesiaci apríl a august bežného roka.
6. Smernica určuje postup uhrádzania poplatkov a pokút prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry
(ďalej len „MZF“) a tiež postup pri neuhradení platieb alebo MZF v určenej lehote.
Článok 2
Finančné odmeny pre delegované osoby
1. TFZ zabezpečí úpravu nadstavení v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“)
pre potreby prijímania platieb od FK prostredníctvom MZF. Zaeviduje výšku odmien pre každú
súťaž a funkciu samostatne a pridá pracovný pomer pre delegovanú osobu
2. Podľa počtu delegovaných osôb prítomných na majstrovskom futbalovom stretnutí (ďalej len
„MFS“) a výšky odmeny uvedenej v ISSF ku konkrétnej funkcii delegovanej osoby, sa FK
vygenerujú poplatky za MFS na konci príslušného mesiaca do MZF. Výška zaevidovaných odmien
v ISSF je určená v zmysle rozhodnutia VV TFZ a následne konferencie TFZ, ktorá je zverejnená
v RS TFZ na príslušný ročník.
3. Jedenkrát mesačne bude výplatný deň, v ktorom budú finančné prostriedky zaslané na účty
delegovaných osôb, najneskôr do 30. dňa po ukončení mesiaca, za ktorý sa odmena poskytuje.
Odmena delegovaným osobám podlieha zdaneniu a odvodom, ktoré v rámci systému
bezhotovostného styku odvádza TFZ príslušným úradom.
Článok 3
Mesačná zberná faktúra
1. Poplatky a pokuty, ktoré FK majú zaplatiť TFZ za nimi požadované úkony sa pripíšu na mesačnú
zbernú faktúru zväzu dňom požiadania o vykonanie príslušného úkonu.
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2. MZF nie sú zasielané na jednotlivé FK poštou, ale sú vystavené pre potreby úhrad jednotlivými FK
v elektronickej podobe v ISSF.
3. FK sú povinné uhradiť MZF po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý je táto faktúra vystavená,
Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy
na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením
variabilného symbolu faktúry.
4. TFZ má nárok na 100 % z poplatkov a pokút uložených FK v súťažiach riadených TFZ.
5. TFZ má prístup do ISSF, prostredníctvom ktorého je informovaný o sume z pokút a poplatkov,
ktorá mu patrí za obdobie, za ktoré bola vystavená mesačná zberná faktúra zväzu a o tom, či
futbalový klub zbernú faktúru uhradil riadne a včas, tzn. v plnej výške, v lehote splatnosti
a s uvedením správneho variabilného symbolu úhrady.
6. Pri nesplnení povinnosti úhrady MZF zo strany FK v termíne určenom na faktúre, bude HK TFZ
postupovať v súlade s ustanoveniami Súťažného a Disciplinárneho poriadku.
7. V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom z banky
alebo bankovým výpisom. V prípade, ak reklamácia úhrady v plnej výške a v lehote splatnosti bola
uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov resp. disciplinárnych vo vzťahu k faktúre sa ruší
ku dňu, kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ.
Článok 4
Úhrada
1. MZF sa považuje za uhradenú momentom pripísania sumy na účet uvedený na faktúre.
1. Čl. 4 bod 1. platí aj pre delegované osoby v prípade, že dostanú poplatok resp. pokutu od odbornej
komisie alebo orgánu zabezpečenia spravodlivosti. Delegované osoby sú povinné uhradiť poplatok
resp. pokutu do 10 dní od oznámenia alebo zverejnenia rozhodnutia orgánu TFZ v Úradnej správe.
2. Čísla účtov:
- úhrada MZF: na číslo účtu uvedené na faktúre vystavenej prostredníctvom ISSF
- úhrada poplatkov a pokút, ktoré nie sú uhrádzané prostredníctvom MZF: SK89 0900 0000 0000
6133 0628
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Dňom 30.6.2018 sa ruší Smernica o bezhotovostnom styku schválená na rokovaní VV TFZ dňa
21.09.2015.
2. Táto smernica bola schválená na rokovaní VV TFZ dňa 21.05.2018 a nadobúda účinnosť dňom
01.07.2018.

Roman Horák, v.r.
prezident TFZ

Martina Tileschová, v.r.
sekretár TFZ
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