Oblastný futbalový zväz Michalovce, Volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce
Titl.
Všetkým futb. oddielom a futb. klubom v okresoch Michalovce a Sobrance
územne patriacim pod Oblastný futbalový zväz Michalovce

Michalovce 12.12.2017

Informácie k návrhom na zaradenie do kandidátok na zasadnutie VV ObFZ dňa 8.1.2018
na funkcie predsedov ďalších komisií ObFZ na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021
Na volebnej konferencii ObFZ Michalovce dňa 20.12.2013, a na následných zasadnutiach VV ObFZ, boli
zvolení funkcionári všetkých orgánov ObFZ na roky 2014-2017. V tomto období sa všetkým týmto končí ich 4-ročné
funkčné obdobie. Aj každý z doterajších členov, ak chce kandidovať aj naďalej na roky 2018-2021, je povinný tak ako
každý iný, byť zaradený na príslušnú kandidátku, kde ho musí navrhnúť jeden zo subjektov v rámci ObFZ.
Na volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017 sa okrem iného uskutočnili aj voľby týchto funkcionárov a
orgánov ObFZ na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021: predsedu ObFZ, ďalších 6 členov výkonného
výboru ObFZ, ďalších 14 členov riadnej konferencie ObFZ, predsedu revíznej komisie ObFZ, predsedu odvolacej
komisie ObFZ, predsedu disciplinárnej komisie ObFZ, 3 členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce, 1
delegáta za ObFZ Michalovce na najbližšiu volebnú konferenciu Vsfz dňa 9.12.2017 a na najbližšiu konferenciu SFZ
dňa 2.2.2018.
Volebná komisia ObFZ schválená na funkčné obdobie rokov 2017-2021 odporučila volebnej konferencii
ObFZ dňa 1.12.2017 uložiť VV-u ObFZ na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 zvoliť na zasadnutí VV
v januári 2018 predsedov ostatných odborných komisií ObFZ okrem tých, ktorých zvolila volebná konferencia ObFZ. Táto
to aj tak rozhodla.
V programe zasadnutia VV ObFZ dňa 8.1.2018 sú okrem iného aj voľby predsedov ďalších komisií ObFZ na 4ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. Každý samostatný právny subjekt v rámci ObFZ (ŠK/TJ alebo FO/FK)
územne patriaci pod ObFZ Michalovce môže počnúc dňom 12.12.2017 až do 5.1.2018 do 15:00 h zasielať svoje
návrhy na zaradenie do kandidátok na toto zasadnutie VV ObFZ písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou na
určenom tlačive na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7,
071 01 Michalovce, na tieto volené funkcie do orgánov ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021:
- na predsedu komisie rozhodcov ObFZ (KR)
- na predsedu športovo-technickej komisie ObFZ (ŠTK)
- na predsedu trénersko-metodickej komisie ObFZ (TMK)
- na predsedu komisie mládeže ObFZ (KM)
- na predsedu ekonomickej komisie ObFZ (EK).
V zmysle stanov ObFZ Michalovce predsedom a ani iným členom KR nesmie byť funkcionár FO a FK-u zaradeného v
súťažiach riadených ObFZ Michalovce. Navrhovaný kandidát môže byť pre voľby na zasadnutí VV zaradený len na jednu
kandidátku na tieto volené funkcie do orgánov ObFZ.
Každý návrh musí obsahovať:
- označenie orgánu, ktorý návrh podáva;
- označenie funkcie, na ktorú je návrh podávaný;
- meno, priezvisko, titul navrhovaného;
- dátum narodenia navrhovaného;
- presnú adresu bydliska navrhovaného;
- číslo mobilu navrhovaného;
- osobnú e-mailovú adresu navrhovaného;
- klubovú príslušnosť navrhovaného;
- funkciu navrhovaného v klube;
- dôvod návrhu;
- podpisy, čitateľné mená, priezviská a funkcie 2 funkcionárov subjektu, ktorý návrh dáva;
- pečiatku subjektu, ktorý návrh podáva;
- dátum podania návrhu;
- súhlas navrhovaného s týmto návrhom potvrdený vlastným podpisom.
Každý návrh po prerokovaní vo výkonnom orgáne subjektu sa odporúča prediskutovať s navrhovaným a po
jeho súhlase ho mu doručiť (s uvedením: funkcie, na ktorú je návrh podaný; mena, priezviska, titulu navrhovaného;
dôvodu návrhu; podpisov, čitateľných mien, priezvisk a funkcií 2 funkcionárov subjektu, ktorý návrh dáva; odtlačku
pečiatky subjektu, ktorý návrh podáva; dátumu podania návrhu) k doplneniu jeho údajov alebo ho spolu s ním vyplniť.
Každý návrh sa má potom doručiť na určenú adresu stanoveným spôsobom do stanoveného termínu.
Pri posudzovaní platnosti návrhu na zaradenie do kandidátky rozhoduje termín doručenia návrhu, ktorý musí
byť na ObFZ doručený do 5.1.2018 do 15:00 h. Návrhy doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
Príloha: - tlačivo návrhu na zaradenie do kandidátky na predsedu komisie ObFZ na roky 2018-2021.
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