Prílohy k záväznej prihláške klubu do súťaže pre súťažný ročník 2014/2015

1. Kópia výpisu Obchodného registra v prípade
obchodných spoločností (akciové spoločnosti, verejné
obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti,
spoločnosti s ručením obmedzeným), družstiev a iných
právnických osôb, u ktorých to ustanovuje osobitný
zákon.
(Hospodárske subjekty so sídlom na území SR by sa mali
preukázať jedným z nasledovných výpisov:
obchodného registra,
živnostenského registra,
registra občianskych združení,
registra neziskových organizácií,
registra združení obcí,
registra záujmových združení právnických osôb,
registra nadácií,
a iné.)
(VZOR)

2. Kópia výpisu z registra organizácií vedenom
Štatistickým úradom SR (podnikatelia podnikajúci na
základe iného než živnostenského oprávnenia,
rozpočtové a príspevkové organizácie, iné účelové
spoločenstvá a ostatné právnické osoby, ktoré sa
nezapisujú do obchodného registra, ktoré majú
pridelené identifkačné číslo Štatistickým úradom
Slovenskej republiky prostredníctvom svojich pracovísk,
resp. potvrdenie o pridelení IČO vydané Štatistickým
úradom SR.
(VZOR)

3. Osvedčenie o registrácii pre DPH s uvedením identifkačného čísla pre daň
(IČ DPH) (ak je klub platcom DPH).
(VZOR)

4. Kópia osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifkačného čísla
(DIČ) (podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ZDP) a § 67 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok ) v
znení neskorších predpisov )
(VZOR)
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V prípade ak futbalový klub nehospodári samostatne a nevedie samostatné účtovníctvo, pričom toto
zabezpečuje príslušná obec, je futbalový klub povinný predložiť súhlas obce s registráciou klubu v súťaži, ktorá
obsahuje aj súhlas obce s rozpočtom futbalového klubu, prehlásenie, že všetky záväzky a všetky pohľadávky klubu sú
záväzkami a pohľadávkami obce a že táto sa zaväzuje za klub záväzky uhrádzať a viesť o nich účtovnú evidenciu.
V takomto prípade je potrebné predložiť aj kópie registrácii príslušnej obci na ktorú sa budú vystavovať účtovné
doklady v zmysle predchádzajúcich bodov.
Klub zodpovedá za všetky údaje uvedené v Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF).
Každú zmenu (názvu, sídla, štatutára, ISSF manažéra) je povinný klub bezodkladne ohlásiť príslušnej matrike
zväzu.
V prípade ak sa klub registruje do viacerých súťaží v danom súťažnom ročníku uvedené potvrdenia predkladá
klub iba pri prvej registrácii.
ŠTK, ktorá prihlasuje klub do súťaže a ktorá prevezme kópie dokladov uvedených vyššie prepošle ich
kópiu mailom na adresu: preregistracia@futbalsfz.sk, alebo poštou na adresu:
Slovenský futbalový zväz,
Matrika SFZ,
Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava
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