O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z M i c h a l o v c e, Ul. P. O. H v i e z d o s l a v a 7, 071 01 M i c h a l o v c e
Z á p i s
zo 46. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2014-2017 - z 10.10.2017 od 15:00 h do 17:00 h
Miesto konania: ObFZ Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce.
PRÍTOMNÍ:
a) VV ObFZ: V. Čan, R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, J. Žofčák - spolu 5; - ospravedlnení: Š. Czető, A. Szabó spolu 3; - neprítomní: / - spolu 0;
b) kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado) - spolu 1; - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0;
c) orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0;
d) administratívne orgány ObFZ: KR (vz. J. Mano), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák) - spolu 3; ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0.
PROGRAM:
15:00 h:
01. Otvorenie a kontrola uznesení
- preds. VV a sekr.
15:10 h:
02. Hospodárenie ObFZ za I. - III. štvrťrok 2017
- preds. ObFZ
15:20 h:
03. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 07.09.2017 do 04.10.2017
- preds. kom. a sekr.
15:30 h:
04. Štart zvyšných súťaží ObFZ 2017/2018
- preds. ŠTK
15:35 h:
05. Info o 2. a 3.k. 16.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sez. 2017/2018 - preds. ŠTK
15:40 h:
06. Info o vyžr. 4.k. 16.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sez. 2017/2018- preds. ŠTK
15:45 h:
07. Príprava členských schôdzí FO a FK za II. polrok 2017
- preds. ObFZ
15:50 h:
08. Príprava volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“
- preds. ObFZ
16:00 h:
09. Príprava rozpočtu ObFZ na rok 2018
- sekr. ObFZ
16:05 h:
10. Rôzne a diskusia
- preds. VV
16:20 h:
11. Prehľad uznesení zo zasadnutia
- sekr. ObFZ
16:25 h:
12. Záver
- preds. VV
Ad 1/ A) Otvorenie rokovania tohto zasadnutia uskutočnil V. Čan (predseda ObFZ), ktorý ho aj celé riadil.
Vysvetlil dôvod jeho konania o jeden deň neskôr. Prítomných privítal, oboznámil s oznámenými neúčasťami a s
programom rokovania, ku ktorému pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje program rokovania 46. zas. VV ObFZ
dňa 10.10.2017 tak, ako je uvedený v pozvánke. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
B) Kontrola uznesení: Previedol ju J. Bendzák (sekretár ObFZ).
Za toto 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017 (od ostatnej volebnej konferencie ObFZ zo dňa 20.12.2013):
1.) Z volebnej konferencie ObFZ z 20.12.2013 (stav k 10.10.2017):
2.) Z riadnych konferencií ObFZ v rokoch 2016 a 2017 (stav k 10.10.2017):
3.) Z predchádzajúcich zasadnutí VV ObFZ v rokoch 2016 a 2017 (stav k 10.10.2017):
Uzn. VV-571/2016: VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia v zázname RK
ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za 1. polrok 2016 vykonanej v dňoch 18.-24.7.2016. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. VV-682: VV uložil FO a FK do 30.6.2017 vybaviť RP SFZ funkcionárom klubov: štatutár-predsedatajomník-ekonóm, klubový ISSF manažér, tréner, VD. - uzn. nesplnené.
Uzn. VV-696: VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia uvedené v zázname
RK ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za 2. polrok 2016 vykonanej v dňoch 17.-22.2.2017. - uzn. sa plní v termíne.
4.) Z ostatného 45. zas. VV ObFZ z 11.09.2017 (stav k 10.10.2017):
Uzn. VV-804: VV schválil program rokovania 45. zas. VV ObFZ dňa 11.09.2017 tak, ako je uvedený v
pozvánke. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-805: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 11.09.2017. - uzn.
vzaté na vedomie.
Uzn. VV-806: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 10.8.2017 do 6.9.2017. uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-807: VV vzal na vedomie informácie o štarte ďalších súťaží ObFZ 2017/2018. - uzn. vzaté na
vedomie.
Uzn. VV-808: VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o 1.kole 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-809: VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o 2.kole 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-810: VV schválil zakúpenie kytice kvetov a bonboniéry do výšky 30 € z prostriedkov ObFZ pre
Máriu Janičovú (účtovníčku ObFZ) pri príležitosti jej životného jubilea 60 rokov. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-811: VV schválil pre potreby uvádzania v zápisoch o stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 mať v kluboch
zaregistrované v ISSF tieto „osoby / príslušnosti“: vo všetkých súťažiach - hl. usporiadateľ, vedúci družstva, lekár alebo
zdravotník; v VI. lige mužov - aj hlásateľ; v VI. a VII. ligách mužov - aj videotechnik. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-812: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 45. zas. VV ObFZ
dňa 11.9.2017. - uzn. vzaté na vedomie.

Uzn. VV-813: VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých na 45. zas. VV ObFZ dňa 11.9.2017. uzn. vzaté na vedomie.
5.) Prehľad plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ (stav k 10.10.2017):
a) z celkového počtu 31 uznesení z ostatnej volebnej konferencie ObFZ z 20.12.2013 boli tieto realizované
takto: vzaté na vedomie - 4; schvaľovacie - 22; splnené - 3; čiastočne splnené - 2.
b) z celkového počtu 116 uznesení z riadnych konferencií po ostatnej volebnej konferencii ObFZ od
20.12.2013 boli tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 35; schvaľovacie - 73; splnené - 8.
c) z celkového počtu 813 uzn. zo zas. VV ObFZ po ostatnej volebnej konferencii ObFZ od 20.12.2013 boli
tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 340; schvaľovacie - 326; splnené - 122; splnené dodatočne - 5; čiastočne
splnené - 11; plnia sa v termíne - 6; nesplnené - 2; stále - 1.
V závere tohto bodu informoval aj o správach: z VsFZ (Požiadavka o zaslanie zoznamu frekventantov na
funkciu DS v amatérskych súťažiach; Zasadnutie VV VsFZ v piatok 22.09.2017 o 14:00 h v priestoroch hotela Maratón
v Košiciach; Ostatné zasadnutie riadnej konferencie VsFZ v piatok 22.09.2017 o 16:30 h v Košiciach; Disciplinárne
konanie DK VsFZ na podnet futb. odd. TJ Bánovce n/O voči futb. odd. TJ Družstevník Parchovany ohľadom transferu
hráča Baník Dávid - 1252945; Voľba volebnej komisie VsFZ: predseda - Repovský Jozef; podpredseda - Ladislav
Barvirčák; členovia - Ondrej Škody, Pavol Šuhaj, Miroslav Kužma; Volebná konferencia VsFZ sa uskutoční dňa
09.12.2017); zo SFZ (Výsledky 3. kola 49. ročníka súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018; Vyžrebovanie
a výsledky 4. kola 49. ročníka súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018; Vzdelávacie aktivity Technického
úseku SFZ v spolupráci s TMK SsFZ); z ISSF (Informácie z ISSF sú zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej
menu vľavo, v časti „Informácie z ISSF“; Veľmi dôležitá informácia zo 7.9.2017 k spôsobu výpočtu DPH pri
odstupnom za transfer hráča; Informácia z 26.9.2017 o implementovaní nákupu PHM do eshop.futbalsfz.sk, ako aj
ďalšími produktami, nakoľko sa podarilo ukončiť rokovania s partnermi SFZ; Informácia z 1.10.2017 o generovaní
faktúr v ISSF za 09/2017 až 2.10.2017 popoludní z dôvodu technickej chyby pri generovaní odmien delegovaných
osôb; Informácia z 27.9.2017 k palivovým kartám na eshop.futbalsfz.sk (najprv je potrebné si objednať prázdne karty,
SFZ Vás zaregistruje po objednaní karty a zašle Vám ju, následne si už budete nabíjať karty potrebným kreditom sami).
Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.10.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 2/ Hospodárenie ObFZ za I.-III. štvrťrok 2017: Informoval o ňom V. Čan (preds. ObFZ). Každý člen
VV ObFZ e-mailom dostal tabuľkový prehľad o hospodárení ObFZ za uvedené obdobie (viď „Hospodárenie ObFZ za
I.-III. štvrťrok 2017“ v materiáloch z tohto 46. zas. VV ObFZ na sekretariáte ObFZ). Dostali ho aj preds. RK a sekr.
ObFZ. Doplnky a pripomienky k tomu postupne mali: J. Žofčák, J. Pado.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje „Hospodárenie ObFZ za I.-III. štvrťrok
2017“. Hlasovalo 5 členov VV (5-0-0).
Ad 3/ Informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 7.9.2017 do 4.10.2017: Postupne o prerokovaných
prípadoch svojich orgánov v uvedenom období informovali: - o DK: M. Polák (predseda DK) - o správach DK z ÚS;
doplnky a pripomienky k DK mal len J, Bendzák (o nepodmienečnom zastavení činnosti a pozastavení vybavovania
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 08/2017 na účet SFZ do
stanoveného termínu a jeho následných zrušeniach; o doručení dokladu od futb. odd. TJ Bánovce n/O o úhrade doplatku
odstupného vo výške 300 € pre futb. odd. OŠK Horovce za transfer hráča Kevin Tolyog (1374073); o doručení dokladu
od futb. odd. ŠK Agro Palín o úhrade čiastky 100 € na účet futb. odd. TJ Vyš. Remety za spôsobenú škodu; o 2
odvolaniach voči rozhodnutiam DK - DK obe posunula na riešenie pre OK); - o KR: J. Mano (vz. predsedu KR) o správach KR z ÚS; o požiadavke zaslania zoznamu frekventantov na licenčný seminár v rámci VsFZ v 10/2017
k získaniu kvalifikácie „Delegát stretnutia“ v amatérskych súťažiach do 15.9.2017 (zaslaní 3 dňa 14.9.2017 na VsFZ);
o záujme získať kvalifikáciu R (Marek Juhás) a o záujme R z ObFZ VV pôsobiť v súťažiach ObFZ MI (L. Rezanka) - návrh
KR na ich zaradenie do NL R súťaží ObFZ 2017/2018; o požiadavkách na spracovanie ďalších dohôd na II. polrok 2017 (M.
Miľo, O. Palinský, L. Rezanka, M. Juhás); o kontrolných fyzických previerkach R dňa 11.10.2017 od 16:00 h na IV. ZŠ
v Michalovciach; doplnky a pripomienky ku KR postupne mali: J. Nemčík, V. Čan, E. Dančišin, J. Mano, J. Pado, J.
Bendzák (o upozornení pre R stretnutí súťaží ObFZ v dňoch 25.-30.09.2017 z dôvodu koncu mesiaca na uzavretie
zápisov v ISSF hneď po stretnutí v mieste stretnutia najneskôr v sobotu 30.09.2017 do 20:00 h; o požiadavke o
zaregistrovania sa novovyškoleného rozhodcu futbalu (M. Juhás), ktorému registračný formulár k zaregistrovaniu bol na ObFZ
potvrdený dňa 04.10.2017 a uvedený ho bol povinný zaslať k zaregistrovaniu na SFZ na stanovenú adresu; o členskom
poplatku R a D súťaží ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018 - vygenerovali si ho už - 30 R a 8 D); - o ŠTK: E. Anguš
(predseda ŠTK) - o správach ŠTK z ÚS; o predvolaniach k nedostatkom (Porostov, Kusín, rozh. Marián Hospodi); o snahe
futb. odd. ŠK Agro Palín odhlásiť družstvo žiakov zo súťaže; doplnky a pripomienky k ŠTK postupne mali: J. Mano, E.
Dančišin, M. Polák, J. Bendzák (o tlačive „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018“ nedoručilo ho 7 FO a FK); - o činnosti ďalších komisií (MRK, TMK, KM, OK, RK) a úsekov (ÚSS, Se, EkÚ): J.
Bendzák (sekretár ObFZ): - o MRK: o matričných úkonoch ObFZ v 09/2017; o upozornení pre FO-FK a hráčov k
prestupom s obmedzením v registračnom období 01.07.2017 - 30.09.2017 (tieto sa mohli podávať len do 30.09.2017); - o
TMK: o opakovanom upozornení pre trénerov jednotlivých kolektívov súťaží ObFZ k zaregistrovaniu sa v ISSF
a obnoveniu licencií; - o KM: o tréningových zrazoch Výberov ObFZ U14, U13, U12, v rámci „Programu podpory
talentovaných hráčov SFZ“ z 12.9.2017 a z 26.9.2017; o najbližšom zraze dňa 10.10.2017 a nomináciách hráčov naň; -

o OK: riešiť má 2 odvolania; - o RK: predložený zápis z previerky hospodárenia ObFZ za I. polrok 2017; - o úseku
správcov súťaží ObFZ: o upozornení pre R a D súťaží ObFZ pôsobiacich v stretnutiach VII.L Z m v 08/2017 (náležitosti
z nich budú týmto R a D zahrnuté až do výplat za 09/2017); o doplnení údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2017/2018 do
ISSF z papierových zápisov do 4.10.2017; o úprave údajov v stretnutiach súťaží ObFZ MI 2017/2018 v ISSF na základe
rozhodnutí komisií ObFZ do 04.10.2017; o pridaní pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ
Michalovce 2017/2018 v II. polroku 2017 od 07.09.2017 do 04.10.2017; o vygenerovaní stretnutí 3. kola 16. ročníka
súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF dňa 20.09.2017; o vygenerovaní
odmien v ISSF pre delegované osoby za 09/2017 dňa 3.10.2017 a zo SFZ vybavenej požiadavke dať ich do čitateľnej
podoby z 03.10.2017; o vygenerovaní prvých stretnutí 4. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF na 12.10.2017 dňa 4.10.2017; o povinnosti úhrady členského poplatku členov
komisií a funkcionárov ObFZ na sezónu 2017/2018; - o Se: o informáciách Se z ÚS od ost. zas. VV; - o EkÚ:
o informáciách EkÚ z ÚS od ost. zas. VV; doplnky a pripomienky k ďalším komisiám a úsekom neboli (bližšie
informácie k tomuto bodu sú v písomnej správe v materiáloch z tohto zasadnutia na Se).
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 7.9.2017 do 4.10.2017. Hlasovali 5
členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje predložený návrh KR ObFZ na doplnenie nominačných R súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018
o týchto R: Rezanka Lukáš, Juhás Marek. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 4/ Štart zvyšných súťaží ObFZ 2017/2018: Informovali o ňom E. Anguš (preds. ŠTK) a J. Bendzák
(sekretár ObFZ). Spomenuli štart týchto súťaží ObFZ, ktoré začali po 11.9.2017: IV.L V ž U15, IV.L Z ž U15. K
tomuto bodu doplnky a pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informácie o štarte zvyšných
súťaží ObFZ 2017/2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 5/ Informácia o 2. a 3.kole 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne
2017/2018: Informoval o nich E. Anguš (predseda ŠTK). V 2.kole sa odohralo 15 stretnutí v dňoch 13.-14.9.2017. Ich
výsledky ŠTK schválila dňa 20.9.2017. ŠTK dvojice 3. kola stanovila na svojom zasadnutí dňa 20.9.2017. V 3.k. v dňoch
27.-28.09.2017 sa odohralo 16 stretnutí. Ich výsledky ŠTK schválila dňa 4.10.2017. Informácie o týchto kolách boli
zverejnené aj samostatne na stránke ObFZ. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informácie o 2. a 3.kole
16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 6/ Informácia o vyžrebovaní 4.kola 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v
sezóne 2017/2018: Informoval o ňom E. Anguš (predseda ŠTK). Uskutočnilo sa na zas. ŠTK v stredu 4.10.2017
a stretnú sa v ňom 4 dvojice v prvých stretnutiach vo Št 12.10.2017 o 16:00 h a v odvetných stretnutiach vo Št
26.10.2017 o 15:30 h. Informácia o tomto kole je zverejnená aj samostatne na stránke ObFZ. Doplnky a pripomienky k
tomuto bodu mal len V. Čan.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informácie o vyžrebovaní
4.kola 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 7/ Príprava členských schôdzí FO a FK za II. polrok 2018: Informovali o nej V Čan (predseda ObFZ)
a J. Bendzák (sekretár ObFZ). Navrhli termíny ich uskutočnenia od 15.10.2017 do 30.11.2017. Doplnky a pripomienky
k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV schvaľuje prípravu členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2017
v termíne od 15.10.2017 do 30.11.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ o príprave členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v II.
polroku 2017 informovať v ÚS a dodatočne aj samostatne na webovej stránke ObFZ. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 8/ Príprava najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Informoval o nej V. Čan (predseda
ObFZ). Na základe termínu konania volebnej konferencie VsFZ (9.12.2017) sa navrhol termín a miesto jej konania v Pi
1.12.2017 o 15:30 h v MsKS Michalovce. Predložil sa aj návrh kľúča účasti delegátov FO-FK a hostí na konferencii,
návrh programu konferencie a termíny na doručenie prípadných návrhov do programu konferencie a na doručenie
návrhov na členov mandátovej a návrhovej komisie konferencie. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schvaľuje zvolanie najbližšieho zasadnutia
volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 1.12.2017 od 15:30 h v malej zasadačke MsKS v Michalovciach.
Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ objednávkou zabezpečiť malú zasadačku MsKS v Michalovciach na zasadnutie
najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 1.12.2017 od 15:30 h. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje kľúč účasti delegátov a hostí na volebnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 podľa
predloženého návrhu. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje návrh programu volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 podľa predloženého
návrhu. Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť najneskôr do

13.11.2017 do 14:00 h písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a
príslušnými sprievodnými dokumentmi. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje pre oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) možnosť
najneskôr do 13.11.2017 do 14:00 h písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy na členov mandátovej a návrhovej
komisie konferencie z radov delegátov konferencie. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 9/ Príprava rozpočtu ObFZ na rok 2018: Informoval o nej J. Bendzák (sekretár ObFZ). Pre predsedov
jednotlivých komisií a vedúcich jednotlivých úsekov k tomu pripravil tlačivo, ktoré po vzore z predchádzajúcich rokov
budú povinní títo vyplniť a doručiť na ObFZ do 31.10.2017. Návrhy rozpočtov jednotlivých komisií a orgánov ObFZ i
jednotlivých úsekov ObFZ budú podkladom k spracovaniu návrhu rozpočtu ObFZ na rok 2018, ktorý sa predkladá
k prerokovaniu na zasadnutie VV v novembri 2017. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV ukladá predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ a vedúcim jednotlivých úsekov ObFZ spracovať
návrh rozpočtu za svoju komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2018 na určenom tlačive a toto doručiť na ObFZ v prílohe emailu najneskôr do 31.10.2017 do 15:00 h. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu ObFZ
na rok 2018 a tento predložiť k prerokovaniu na 47. zas. VV v 11/2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 10/ Rôzne a diskusia:
A) informácie zástupcov orgánov FZ:
a) J. Pado (predseda RK ObFZ) - informoval o zázname z uskutočnenej previerky hospodárenia ObFZ za I.
polrok 2017 v dňoch 21.-25.8.2017 (doplnky k tomu neboli).
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informáciu predsedu RK ObFZ o previerke hospodárenia ObFZ za I. polrok 2017
vykonanej v dňoch 21.-25.8.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia uvedené v zázname RK ObFZ z
previerky hospodárenia ObFZ za I. polrok 2017 vykonanej v dňoch 21.-25.8.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
b) E. Dančišin (člen VV ObFZ) - informoval o plánovanom „Spoločnom aktíve členov orgánov ObFZ“ dňa
13.11.2017; dohodlo sa organizovať ho v plánovanom termíne v stredu 4.11.2015 od 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ,
Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce, a to za účasti členov jednotlivých komisií ObFZ, VV ObFZ a sekretára ObFZ
(doplnky a pripomienky k tomu neboli).
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV ukladá predsedovi ObFZ a sekretárovi ObFZ
organizačne zabezpečiť „Spoločný aktív členov orgánov ObFZ“ dňa 13.11.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
c) J. Žofčák (člen VV ObFZ) - navrhol najbližšie zasadnutie VV uskutočniť v Moravanoch (doplnky a
pripomienky k tomu neboli).
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje miesto najbližšieho zasadnutia VV
ObFZ v 11/2017 v Moravanoch. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
B) informácie predsedu ObFZ:
a) o avíze o platbe: ObFZ MI ho dostal z VsFZ e-mailom dňa 2.10.2017; VV VsFZ na svojom zasadnutí dňa
22.09.2017 schválil prerozdelenie dotácií na činnosť FZ v rámci VsFZ za rok 2017; finančné prostriedky vo výške 4840
€ pre ObFZ MI boli zaslané na účet ObFZ (doplnky a pripomienky k tomu neboli).
b) o ostatnom zasadnutí riadnej „Konferencie VsFZ“: Uskutočnilo sa dňa 22.9.2017 o 16:30 h v Košiciach
(doplnky a pripomienky k tomu neboli).
C) informácie sekretára ObFZ:
a) o došlej a vybavenej pošte, o daných objednávkach a uhradených faktúrach, v hodnotenom období (doplnky a
pripomienky k tomu mali: V. Čan, J. Žofčák).
b) k požiadavke SFZ o zabezpečenie cenových ponúk na práce v budove SFZ v Michalovciach boli na SFZ
zaslané už aj tieto: doplnenia cenovej ponuky na vymaľovanie; CP na sociálne zariadenia; CP na prekládku dverí a na
zamurovanie dverí (doplnky a pripomienky k tomu neboli).
c) o „Pracovnom stretnutí sekretárov RFZ a ObFZ“ z 9.10.2017 v priestoroch hotela Termal vo Vyhniach: za
ObFZ MI sa ho zúčastnil sekretár ObFZ; informoval o jeho priebehu; predložil návrh na úhradu cestovných nákladov na
toto pracovné stretnutie (doplnky a pripomienky k tomu neboli).
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje úhradu cestovných nákladov J.
Bendzákovi (sekretárovi ObFZ) na „Pracovné stretnutie sekretárov RFZ a ObFZ“ dňa 9.10.2017 vo Vyhniach podľa
predložených dokladov. Hlasovali 5 členov VV (5-0-0).
Členovia VV k celému tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie všetky ďalšie
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 46. zas. VV ObFZ dňa 10.10.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 11/ Prehľad uznesení zo zasadnutia: Predložil ho J. Bendzák (sekr. ObFZ).
Uzn. VV-814: VV schvaľuje program rokovania 46. zas. VV ObFZ dňa 10.10.2017 tak, ako je uvedený v
pozvánke.
Uzn. VV-815: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.10.2017.
Uzn. VV-816: VV schválil „Hospodárenie ObFZ za I.-III. štvrťrok 2017“.
Uzn. VV-817: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 7.9.2017 do 4.10.2017.

Uzn. VV-818: VV schválil predložený návrh KR ObFZ na doplnenie nominačných R súťaží ObFZ Michalovce
2017/2018 o týchto R: Rezanka Lukáš, Juhás Marek.
Uzn. VV-819: VV vzal na vedomie informácie o štarte zvyšných súťaží ObFZ 2017/2018.
Uzn. VV-820: VV vzal na vedomie informácie o 2. a 3.kole 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ v sezóne 2017/2018.
Uzn. VV-821: VV vzal na vedomie informácie o vyžrebovaní 4.kola 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ v sezóne 2017/2018.
Uzn. VV-822: VV schválil prípravu členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku
2017 v termíne od 15.10.2017 do 30.11.2017.
Uzn. VV-823: VV uložil sekretárovi ObFZ o príprave členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových
klubov v II. polroku 2017 informovať v ÚS a dodatočne aj samostatne na webovej stránke ObFZ.
Uzn. VV-824: VV v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil zvolanie najbližšieho
zasadnutia volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 1.12.2017 od 15:30 h v malej zasadačke MsKS v
Michalovciach.
Uzn. VV-825: VV uložil sekretárovi ObFZ objednávkou zabezpečiť malú zasadačku MsKS v Michalovciach
na zasadnutie najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 1.12.2017 od 15:30 h.
Uzn. VV-826: VV schválil kľúč účasti delegátov a hostí na volebnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017 podľa predloženého návrhu.
Uzn. VV-827: VV schválil návrh programu volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 podľa
predloženého návrhu. Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť
najneskôr do 13.11.2017 do 14:00 h písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym
odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi.
Uzn. VV-828: VV schválil pre oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.)
možnosť najneskôr do 13.11.2017 do 14:00 h písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy na členov mandátovej
a návrhovej komisie konferencie z radov delegátov konferencie.
Uzn. VV-829: VV uložil predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ a vedúcim jednotlivých úsekov ObFZ
spracovať návrh rozpočtu za svoju komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2018 na určenom tlačive a toto doručiť na ObFZ
v prílohe e-mailu najneskôr do 31.10.2017 do 15:00 h.
Uzn. VV-830: VV uložil sekretárovi ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ spracovať návrh
rozpočtu ObFZ na rok 2018 a tento predložiť k prerokovaniu na 47. zas. VV v 11/2017.
Uzn. VV-831: VV vzal na vedomie informáciu predsedu RK ObFZ o previerke hospodárenia ObFZ za I. polrok
2017 vykonanej v dňoch 21.-25.8.2017.
Uzn. VV-832: VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia uvedené v zázname
RK ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za I. polrok 2017 vykonanej v dňoch 21.-25.8.2017.
Uzn. VV-833: VV uložil predsedovi ObFZ a sekretárovi ObFZ organizačne zabezpečiť „Spoločný aktív členov
orgánov ObFZ“ dňa 13.11.2017.
Uzn. VV-834: VV schválil miesto najbližšieho zasadnutia VV ObFZ v 11/2017 v Moravanoch.
Uzn. VV-835: VV schválil úhradu cestovných nákladov J. Bendzákovi (sekretárovi ObFZ) na „Pracovné
stretnutie sekretárov RFZ a ObFZ“ dňa 9.10.2017 vo Vyhniach podľa predložených dokladov.
Uzn. VV-836: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 46. zas. VV ObFZ
dňa 10.10.2017.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Uzn. VV-837: VV berie na vedomie informáciu
o uzneseniach prijatých na 46. zas. VV ObFZ dňa 10.10.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 12/ Záver rokovania VV ObFZ previedol V. Čan (predseda ObFZ), ktorý poďakoval za účasť i aktivitu
na tomto rokovaní.
V Michalovciach dňa 10.10.2017

PaedDr. Vladimír Č a n , v. r.,
predseda ObFZ Michalovce

Poznámka:
Najbližšie 47. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 sa uskutoční v Po
13.11.2017 o 15:00 h v Moravanoch.
Na vedomie:

- členom VV ObFZ
- predsedom kontrolných orgánov ObFZ (RK, VK)
- predsedom orgánov zabezpečenia spravodlivosti ObFZ (DK, OK)
- predsedom administratívnych orgánov ObFZ (KR, ŠTK, MRK, TMK, KM) a sekretárovi ObFZ

Vybavuje:

Ing. Jaroslav B e n d z á k ,
sekretár ObFZ Michalovce

