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Michalovce 13. októbra 2017

Informácie k návrhom na zaradenie do kandidátky na volebnú konferenciu ObFZ
na funkcie do volených orgánov FZ na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021
Výkonný výbor ObFZ Michalovce na svojom 46. zasadnutí dňa 10.10.2017 rozhodol zvolať najbližšiu volebnú
konferenciu ObFZ v piatok 1.12.2017 od 15:30 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach (v malej zasadačke
na prízemí, vľavo od vchodu do budovy), Nám. osloboditeľov 25.
Na základe toho svoje prvé zasadnutie dňa 13.10.2017 mala na ostatnej riadnej konferencii ObFZ na 4-ročné
funkčné obdobie zvolená aj volebná komisia ObFZ. Tá prerokovala vyhlásenie volieb na tejto konferencii a ich prípravu
(informáciu k návrhom na zaradenie do kandidátok k voľbám i tlačivo návrhu na zaradenie do kandidátok).
Vyhlásenie volebnej komisie ObFZ k najbližším voľbám do volených orgánov FZ na nastávajúce 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021: V decembri 2017 končí 4-ročné funkčné obdobie súčasných dobrovoľných
funkcionárov volených orgánov ObFZ za roky 2014-2017. Voľby dobrovoľných funkcionárov do volených orgánov ObFZ
na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 (aj 3 členov konferencie VsFZ za ObFZ MI, aj 1 delegáta za
ObFZ MI na volebnú konferenciu SFZ) sa uskutočnia na najbližšej volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017.
Na základe toho volebná komisia ObFZ dňa 13.10.2017 vyhlásila tieto voľby:
a) do orgánov ObFZ:
- voľby predsedu ObFZ,
- voľby ostatných 6 členov výkonného výboru ObFZ,
- voľby 14 členov riadnej konferencie ObFZ,
- voľby predsedu revíznej komisie ObFZ,
- voľby predsedu odvolacej komisie ObFZ,
- voľby predsedu disciplinárnej komisie ObFZ.
V zmysle stanov ObFZ predsedom a ani iným členom RK, OK, DK, KR nesmie byť funkcionár futbalového
oddielu - klubu zaradeného v súťažiach riadených ObFZ Michalovce. Navrhovaný kandidát môže byť zaradený len na
jednu kandidátku do volených orgánov ObFZ.
b) do orgánov VsFZ:
- voľby 3 členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov
2018-2021 (jedným z nich je spravidla novozvolený predseda ObFZ, ďalší dvaja by mali byť z klubov, ktorých družstvá
mužov štartujú v súťažiach VsFZ, pričom by ich prednostne mali aj tieto kluby voliť).
c) na najbližšiu volebnú konferenciu SFZ:
- voľby 1 delegáta za ObFZ Michalovce (spravidla je na ňu navrhnutý novozvolený predseda ObFZ).
Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie do týchto volených orgánov FZ na roky 2018-2021 pre
voľby na volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017: Každý FO - FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce, ako riadny
člen ObFZ Michalovce, ich môže zasielať od 16.10.2017 do 15.11.2017 na tlačive k tomu určenom doporučenou poštovou
listovou zásielkou na adresu: Oblastný futbalový zväz, volebná komisia ObFZ, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce.
Pri posudzovaní platnosti návrhu rozhoduje dátum poštovej pečiatky odoslania návrhu. Návrhy na zaradenie do kandidátky
doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
Každý návrh musí obsahovať:
- označenie orgánu, ktorý návrh podáva;
- meno, priezvisko, titul navrhovaného;
- dátum narodenia navrhovaného;
- presnú adresu trvalého bydliska navrhovaného;
- číslo mobilu navrhovaného;
- klubovú príslušnosť navrhovaného;
- označenie funkcie, na ktorú je navrhovaný;
- dôvod návrhu;
- podpisy 2 funkcionárov subjektu, ktorý návrh podáva, s uvedením ich čitateľných mien, priezvisk a funkcií;
- pečiatku subjektu, ktorý návrh podáva;
- dátum podania návrhu;
- súhlas navrhovaného so zaradením do kandidátky na uvedenú funkciu do volených orgánov FZ, potvrdený
vlastnoručným podpisom.
Volebná komisia ObFZ Michalovce
Príloha: - tlačivo „Návrh na zaradenie do kandidátky pre voľby na volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017 na
funkciu do voleného orgánu FZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021“

