-1NÁVRH
STANOVY
Oblastného futbalového zväzu so sídlom vo Zvolene
Študentská 12, 96001 Zvolen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––§1
Názov, sídlo , právna forma
1. Oblastný futbalový zväz (ďalej len „ObFZ“) je dobrovoľnou nezávislou
záujmovou organizáciou, ktorú dobrovoľne vytvorili futbalové kluby pôsobiace
na území okresov Zvolen, Detva a Krupina.
2. ObFZ má právnu formu občianskeho združenia , založeného podľa Zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Politická činnosť v ObFZ je neprípustná.
ObFZ je založený na dobu neurčitú.
3. ObFZ je členom Slovenského futbalového zväzu a Stredoslovenského
futbalového zväzu. Sídlo ObFZ je na adrese: Študentská ulica číslo 12, 960 01
Zvolen, Slovenská republika.
§2
Vymedzenie základných pojmov
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Na účely stanov a ostatných predpisov ObFZ sa rozumie pod pojmom:
aparát ObFZ – organizačné jednotky ObFZ a osoby, ktoré na základe
pracovnej alebo inej zmluvy vykonávajú činnosť v prospech ObFZ a podliehajú
riadeniu predsedovi, alebo sekretárovi ObFZ v zmysle týchto stanov, resp.
organizačnej štruktúry ObFZ ;
člen ObFZ - riadny člen ObFZ , alebo čestný člen ObFZ;
funkcionár - člen orgánu ObFZ, alebo orgánu jeho členstva (tréner, rozhodca,
delegát a ďalšia osoba, zodpovedná
za technické, zdravotnícke,
administratívne a iné záležitosti;
futbal - futbal mužov, dorastencov , žiakov a žien;
futbalové hnutie- komunita fyzických osôb, právnických osôb, občianskych
združení, pôsobiaca na území ObFZ, hrajúcich jeho súťaže;
hráč - hráč – hráčka v rámci bodu d/§2;
organizovaný futbal - súťaž vo futbale v rámci SFZ, SsFZ a ObFZ v súlade
s pravidlami futbalu;
komunikácia - okrem bežnej písomne i elektronická v rámci ISSF napríklad
úradná správa a podobne;
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a turnajoch v rámci ObFZ, SsFZ, SFZ.
j) rozhodnutie futbalového orgánu – záväzné rozhodnutie ObFZ, SsFZ, SFZ
a ich komisií v rámci výkonu ich komisií;
k) strategický plán - koncepčný dokument ObFZ, ktorý je spracovaný , je
schvaľovaný konferenciou na návrh Výkonného výboru ObFZ ( ďalej len „VV“)
l) spravodlivý proces - proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania
pri dodržaní zákonnosti, nezávislosti, nestrannosti, rovnosti, prezumcie neviny,
práva na obhajobu, informácie a dodržiavanie lehôt;
m) súťaž – dlhodobá majstrovská, pohárová, turnaj, prípravné stretnutia
n) väčšina nadpolovičná – najmenej počet delegátov /členov orgánu ObFZ
rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých delegátov / členov (pri nepárnom
počte zaokrúhlene na celé čísla dole) plus jeden delegát / člen;
o) väčšina jednoduchá - najmenej väčšina prítomných delegátov / členov orgánu
ObFZ pri dodržaní stanovených podmienok pre uznášania schopnosť;
p) kvalifikovaná väčšina - najmenej 2/3 väčšina všetkých delegátov /členov
príslušného kolektívneho orgánu ObFZ (zmena stanov a zmena štruktúr
súťaží)
§3
Účel vzniku a hlavné činnosti ObFZ
1. ObFZ bol založený ako občianske združenie futbalových klubov , pôsobiacich
na území ObFZ (okresy Zvolen, Detva a Krupina)
2. Poslaním ObFZ je rozvoj a organizovanie futbalových súťaží na jeho území.
3. Účelom činnosti ObFZ je najmä:
a) zastupovať záujmy futbalových klubov a futbalového hnutia v SsFZ a SFZ
b) spracovávať koncepciu futbalu v oblasti
c) starať sa o rozvoj futbalu v celej šírke s osobitným zreteľom na rozvoj
mládežníckeho futbalu
d) spolupracovať so štátnymi orgánmi, samosprávou a sponzormi v oblasti
e) vydávať rozpisy súťaží a ďalšie predpisy pre ObFZ a súťaže organizované
v rámci ObFZ
f) poriadať súťaže v oblasti a iné podujatia pre rozvoj futbalu v oblasti
g) získavať finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti vlastného ObFZ
a na podporu činnosti futbalových klubov
h) organizovať dlhodobé súťaže na území oblasti
i) pripravovať oblastné reprezentačné výbery na turnaje
j) realizovať a podporovať projekty pre kultúru diváka, boja proti ovplyvňovaniu
športových výsledkov, vzdelávanie odborníkov (tréneri, rozhodcovia,
delegáti, pozorovatelia)
k) koordinovať spoluprácu medzi členmi ObFZ a byť im nápomocní;
l) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov,
vrátane edičnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, rozhodcov,
delegátov, usporiadateľov , manažérov a iných funkcionárov a pracovníkov
aparátu ObFZ, vrátane vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva,
vedy , výskumu a športu SR;
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Princípy a vzťahy ObFZ
1. ObFZ , jeho orgány a členovia uplatňujú princípy všeobecné a osobitné.
2. Všeobecné princípy sú:
a) princípy fair play : podpora etiky a nie víťazstva za každú cenu
b) princíp odbornosti : prihliada sa na odbornú spôsobilosť a vedomosti pri
vytváraní a obsadzovaní pozícií
c) princíp efektívnosti : pri rozhodovaní uplatňovať minimalizovanie
nákladov
d) princíp kauzality : pri riešení problémov skúmať aj príčinu a riešiť
prevenciu proti opakovaniu
3. Osobitné princípy sú:
a) princíp regionálny – pri rozhodnutiach dodržiavať regionálne záujmy
a osobitosti
b) princíp územný - hlavne pri organizovaní súťaže vo viacerých
skupinách
4. ObFZ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
5. V štruktúrach ObFZ nie je prípustná politická a náboženská agitácia,
diskriminácia, rasová a etnická nenávisť, hanobenie národa a rasy, vyhrážanie
útokom na inú oblasť pôvod, pohlavie, jazyka.
6. Členovia ObFZ sú povinní dodržiavať stanovy a predpisy ObFZ, stanovy
a predpisy SsFZ a SFZ, dodržiavať etiku a kódex futbalu.
7. Členovia ObFZ sú povinní dbať na dobré meno futbalu v ObFZ
a nepoškodzovať ho.
§5
Normotvorná činnosť, záväznosť stanov a uznesení ObFZ
1. Stanovy sú najvyšším predpisom ObFZ.
2. V rámci ObFZ vydávajú príslušné ObFZ tieto predpisy záväzne pre všetkých
členov SFZ, ktorých činnosti sa týkajú:
a) volebný poriadok - schvaľuje konferencia (upravuje priebeh volieb do
orgánov ObFZ)
b) rokovací poriadok - schvaľuje konferencia (upravuje pravidlá rokovania
konferencie ObFZ)
c) ostatné poriadky - schvaľuje výkonný výbor
3. Úradné správy vydáva sekretariát ObFZ – schvaľuje sekretár ObFZ
4. Stanovy a ostatné predpisy členov musia byť v súlade s týmito stanovami
a nesmú odporovať stanovám SsFZ a SFZ. O ich súlade rozhoduje Výkonný
výbor ObFZ.
5. Právoplatné rozhodnutia a uznesenia orgánov ObFZ , vydané v rámci ich
právomoci a kompetencie sú pre všetkých členov ObFZ záväzné.
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a kolektívom prijímajú disciplinárne opatrenia v zmysle
disciplinárneho
poriadku SFZ, Rozpisu súťaží, Súťažného poriadku SFZ a týchto stanov.
7. Členovia ObFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia
orgánov ObFZ o záležitostiach ich členstva.
8. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť členov ObFZ predstavujú:
a) upozornenie
b) pokarhanie
c) finančný postih
d) odobratie ceny, výsledkov, vylúčenie, preradenie
9. Riešenie sporov prináleží VV ObFZ a príslušným odvolacím orgánom SFZ
v zmysle ich stanov a predpisov.
§6
Členstvo v ObFZ
1. ObFZ má riadnych a čestných členov .
2. Riadnymi členmi sú futbalové kluby oblastných súťaží. Riadni členovia môžu
mať právnu subjektivitu.
3. Za čestných členov môžu byť konferenciou zvolené fyzické osoby, alebo
združenia, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj futbalu v oblasti, alebo ho v rozvoji
významne podporujú.
4. Konferencii na zvolenie riadneho a čestného člena navrhuje VV ObFZ.
§7
Práva a povinnosti riadnych a čestných členov
Riadni členovia ObFZ predovšetkým :
a) vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v obciach a mestách a okresoch Zvolen,
Detva a Krupina;
b) Starajú sa o všestranný rozvoj futbalu, predovšetkým sa usilujú o jeho
príťažlivosť medzi mládežou;
c) Spolupracujú so štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy;
d) Zastupujú spoločné záujmy členov
e) Vydávajú vlastné stanovy, organizačné poriadky v ktorých upravujú práva
a povinnosti svojich individuálnych členov , stanovujú rozsah svojej právnej
a ekonomickej subjektivity a rozhodujú o svojom organizačnom začlenení
(samostatný klub alebo oddiel TJ), ako aj o vstupe do ObFZ;
f) Navrhujú zástupcov do orgánov ObFZ , SsFZ ako aj delegátov na konferencii
ObFZ, či iných telovýchovných orgánov;
g) Získavajú prostriedky na zabezpečenie činnosti klubu, platia vklady do súťaže
v stanovených rozsahoch;
h) Zúčastňujú sa so svojimi družstvami príslušných súťaží ObFZ, kde za nich
štartujú len riadne registrovaní hráči a sú povinní rešpektovať predpisy
a smernice SFZ, SsFZ a ObFZ.
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a) sa môžu zúčastňovať na rokovaniach konferencií ObFZ ako hostia alebo ak sú
delegovaní ako delegáti;
b) môžu byť zvolení do orgánov zväzu;
c) podporujú záujmy ObFZ a podľa možnosti aktívne napomáhajú rozvoju
futbalového hnutia.
1. Riadni členovia majú právo vystúpiť z ObFZ , avšak musia o tom informovať
písomne ObFZ dva mesiace vopred.
2. VV môže pozastaviť členstvo v ObFZ , ak je člen podozrivý z:
a) ovplyvňovania výsledku
b) trestných činov korupcie
c) inej závažnej trestnej činnosti
3. Člen môže byť vylúčený z ObFZ ak:
a) porušuje stanovy a predpisy ObFZ
b) prestal spĺňať podmienky členstva (štartovné a členské príspevky)
c) neprihlásenia žiadneho družstva do súťaže ObFZ
4. O vylúčení člena rozhoduje konferencia jednoduchou väčšinou hlasov.

§8
Orgány ObFZ
Orgánmi ObFZ sú:
a) konferencia - je najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom ObFZ
b) výkonný výbor - výkonným orgánom je výkonný výbor ObFZ
c) revízna komisia - je kontrolným orgánom ObFZ
d) komisie VV ObFZ- sú orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti a riadenie
súťaží, disciplíny, odvolania, prestupov, evidencie a delegovania rozhodcov a
delegátov, trénerov, evidencie poplatkov a pokút
e) administratívnymi orgánmi - sú sekretár a pracovné skupiny ( pre
vyhodnotenie videozáznamov)
Za člena orgánu ObFZ môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony bez obmedzenia, je bezúhonná a súhlasí s
kandidatúrou.
1. Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak, na spôsobilosť orgánov ObFZ sa
vyžaduje zvolenie predsedu a najmenej dvoch ďalších členov ( mimo VV
ObFZ).
2. Pre prijímanie uznesení platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu a
nezastupiteľnosť člena členom v týchto orgánoch. V prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu.
3. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov ObFZ je nasledovná:
a) výkonný výbor zodpovedá konferencii
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c) predseda a komisie ObFZ zodpovedajú VV
d) volebná, návrhová, mandátová komisia zodpovedajú konferencii
e) sekretár zodpovedá predsedovi a VV
f) ostatné zriadené pracovné komisie a skupiny zodpovedajú orgánu , ktorý ich
zriadil
4. Funkčné obdobie orgánov a funkcionárov ObFZ je štyri roky. Ich funkčné
obdobie končí zvolením nových orgánov a funkcionárov.
5. Funkcia predsedu alebo člena iného orgánu zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia
b) vzdaním sa funkcie
c) odvolaním z funkcie
d) právoplatným odsúdením za korupciu , úmyselný trestný čin , súvisiaci s
výkonom funkcie, pozbavením spôsobilosti na právne úkony
e) smrťou
6. Ak zanikne výkon funkcie predsedu , vykonáva jeho funkciu podpredseda až
do novej voľby. Pri zániku členstva voleného orgánu, môže VV poveriť
výkonom funkcie inú osobu až do doby novej voľby.
§9
Konflikt záujmov
1. Členovia orgánov ObFZ musia v záležitostiach klubu , ktorý zastupujú
zachovávať nestrannosť.
2. V podmienkach ObFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie
v zastupiteľskom, výkonnom a kontrolnom orgáne, ako aj nezlučiteľnosť
postavenia pracovníka aparátu ObFZ s výkonom volenej funkcie v tom istom
období.
3. Členovia orgánov ObFZ volení konferenciou nesmú byť počas trvania ich
mandátu zvolení ani inak ustanovení za delegátov konferencie.
4. Výkon funkcie vo VV alebo členstvom v kontrolnom orgáne alebo v odbornej
komisii je nezlučiteľné s výkonom rozhodcu na rovnakom stupni riadenia
futbalu.
5. Predseda revíznej komisie, odvolacej komisie, komisie rozhodcov nesmie byť
funkcionár futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených futbalovým
zväzom v rámci ObFZ.
6. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmov rozhodne predsedajúci
orgánu o člena ktorého ide. O konflikte záujmu predsedajúceho rozhodnú
členovia tohto orgánu tajným hlasovaním.
§ 10
Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie
1. Konferencia, alebo VV môže odvolať osobu z funkcie do ktorej ju tieto orgány
zvolili, alebo ustanovili. Návrh musí byť pritom riadne odôvodnený, odvolávaný
sa môže obhajovať pred príslušným orgánom.

 72. Oznámenie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie má okamžité účinky.
Návrh naň môže vzniesť člen ObFZ, delegát konferencie, člen VV, sekretár,
alebo predseda komisie.
§ 11
Konferencia ObFZ
1. Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom ObFZ, ktorý prijíma
najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia ObFZ.
2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
3. Riadna konferencia sa koná spravidla 1x za kalendárny rok , mimoriadna sa
zvoláva za osobitných podmienok, volebná sa koná 1 x za štyri roky , kde sa
volí VV, revízna komisia a predseda ObFZ.
4. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby sa nepovažuje za volebnú.
5. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci (spravidla predseda, alebo ním
poverená osoba- člen VV).
6. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok a Volebný
poriadok.
§12
Príprava konferencie
1. Kľúč k voľbe delegátov konferencie ObFZ stanoví VV ObFZ, rešpektuje pritom
princíp rovnakého zastúpenia klubov a zásadu, že každý klub môže
zastupovať iba jeden delegát.
2. Delegát sa preukáže pred konferenciou pri prezentácii poverením zastupovať
príslušný klub. Delegát nesmie zastupovať viacero klubov.
3. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Delegátov
konferencie nahlasujú kluby pred konferenciou písomne na ObFZ, ktorý vedie
o nich evidenciu, pripravuje prezenčné listiny, hlasovacie lístky a iné
dokumenty, potrebné pre riadny priebeh konferencie. V odôvodnených
prípadoch môže delegáta zastupovať náhradník, ktorý je však na konferencii
kreovaný obdobným spôsobom ako delegát.
4. Delegátov na konferenciu s ich kontaktnými údajmi nahlasujú kluby najneskôr
10 dní pred konferenciou. V odôvodnených prípadoch môže volebná komisia
uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch a náhradníkoch
konferencie.
5. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia VV , sekretár, predseda a člen
komisie, čestný člen a iní pozvaní hostia bez práva hlasovať. Iní hostia a ich
účasť je podmienená súhlasom predsedu, alebo predsedajúceho konferencie.

 8§ 13
Právomoci konferencie
Konferencia má v rámci ObFZ právomoc normotvornú a rozhodovaciu.
Konferencia najmä:
a) schvaľuje stanovy a ich zmeny (musia byť zaslané 10 dní pred dňom
konania konferencie jej účastníkom , neskoršie zaslanie , alebo zmeny len
so súhlasom väčšiny prítomných delegátov).
b) schvaľuje volebný a rokovací poriadok a ich zmeny
c) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena ObFZ, čestného člena ObFZ
d) volí a odvoláva VV, revíznu komisiu , ktoré si zo svojich radov volia
predsedov
e) volí a odvoláva volebnú, a mandátovú a návrhovú komisiu,
f) schvaľuje stratégiu futbalu v ObFZ
g) schvaľuje rozpočet a hospodárenie ObFZ
h) volí delegátov konferencie SsFZ
i) rozhoduje a zániku ObFZ
j) prerokúva správu o činnosti ObFZ od poslednej konferencie
k) rozhoduje o vstupe ObFZ do SFZ, SsFZ, alebo iných organizácií a
združení
§ 14
Uznášania schopnosť konferencie, voľby, mimoriadna konferencia
1. Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina
delegátov s právom hlasovať.
2. Ak nie je konferencia schopná uznášať sa ani po 1 hodine , zvolá sa nová
konferencia do 30 dní s rovnakým programom.
3. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, na prijatie ktorého je potrebná
väčšina hlasov prítomných delegátov. Uznesenie je prílohou zápisnice z
konferencie.
4. Spôsob volieb upravuje volebný poriadok, ktorý schvaľujú delegáti
konferencie.
5. Pri voľbe člena VV ObFZ rozhoduje poradie podľa počtu získaných hlasov. V
prípade rovnosti hlasov aj v druhom kole rozhodne o poradí volebná komisia
losovaním. Obdobne sa postupuje i pri voľbe členov Revíznej komisie .
Podrobne upraví priebeh volieb volebný poriadok.
6. Mimoriadna konferencia ObFZ môže byť zvolaná ak o to požiada
nadpolovičná väčšina riadnych členov ObFZ. Pre mimoriadnu konferenciu
primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu. Príprava a
priebeh mimoriadnej konferencie upravuje rokovací poriadok.
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Výkonný výbor ObFZ (VV ObFZ)
1. Výkonný výbor je najvyšším orgánom ObFZ pre riadenie futbalu , ktorého
členov volia delegáti konferencie, stanoveným v týchto stanovách volebným
poriadkom.
2. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú stanovami
určené do právomoci konferencie, alebo iného orgánu ObFZ.
3. Výkonný výbor má 9 členov a je zložený z :
a) predsedu
b) podpredsedu – zástupcu pre ekonomiku a hospodárenie
c) zástupcu trénerov
d) zástupcu rozhodcov
e) zástupcu ISSF a matriky
f) zástupcu mládežníckeho futbalu
g) zástupcu na princípe korektnosti vzťahov a poriadku
h) zástupcu súťaží dospelých
i) zástupcu na princípe technickej infraštruktúry
4. Členov VV ObFZ volia všetci delegáti konferencie s právom hlasovať .
5. Na zvolenie a odvolanie člena VV ObFZ je potrebná uznášaniaschopnosť
konferencie, pričom voľby upravuje volebný poriadok.
6. VV ObFZ zasadá raz za mesiac, zvoláva ho predseda a sekretariát a riadi ho
predseda ObFZ . Zasadnutia sa konajú v zmysle plánu zasadnutí tohto
orgánu.
Právomoci VV ObFZ :
a) rozhoduje o otázkach majstrovských súťaží, schvaľuje miesto konania a
organizáciu stretnutí, resp. súťaží organizovaných v kompetencii ObFZ.
b) dohliada na činnosť komisií a ich členov môže pozývať na svoje zasadnutia
c) prerokováva a uzatvára dohody s inými organizáciami
d) zabezpečuje styk so SFZ, SsFZ, ak si to situácia vyžaduje aj s domácimi a
zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami
e) pripravuje návrhy na rokovanie konferencie ObFZ
f) podľa podmienok a potrieb vytvára platený aparát ObFZ, stanovuje jeho
kompetencie a právomoci
g) zariaďuje neodkladné záležitosti aj nad rámec svojej základnej pôsobnosti, o čom
musí neodkladne informovať konferenciu ObFZ
h) schvaľuje program reprezentačných družstiev oblasti
i) prerokováva účtovné závierky a rozpočet ObFZ
j) s konečnou platnosťou ako posledná inštancia v rámci ObFZ rieši odvolania proti
rozhodnutiu komisií ObFZ. Ďalej sa dotknutý orgán môže odvolať na príslušné
odvolacie orgány SFZ.
k) zasadnutia V ObFZ sú neverejné a bez práva hlasovať sa na nich zúčastňujú
sekretár a predseda revíznej komisie. Zo zasadnutí sa vyhotovuje záznam.

 10 l) prerokuje stratégiu ObFZ a projekty pre jej plnenie, zvoláva konferencie ObFZ a
aktívy ObFZ, nominuje sekretára ObFZ
m)ustanovuje trénerov reprezentačných výberov ObFZ
n) schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre príslušný ročník
o) rozhoduje o pozastavení členstva v ObFZ a predkladá v tomto smere návrhy
konferencii ObFZ
§ 16
Rokovania VV ObFZ
1. Predseda ObFZ zvoláva VV podľa potreby, najmenej raz za mesiac podľa
prijatého plánu práce. VV musí zvolať ak o to požiada nadpolovičná väčšina
jeho členov , alebo klubov ObFZ.
2. VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Uznesenia
sa prijímajú
nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti
rozhoduje hlas predsedu.
§ 17
Predseda VV ObFZ
1. Štatutárnym orgánom ObFZ a jeho VV je predseda ObFZ.
2. K zastupovaniu ObFZ môže predseda zmocniť v stanovenom rozsahu i
podpredsedu VV, sekretára, prípadne ďalších členov VV.
3. Predseda zvoláva schôdze VV a riadi ich činnosť.
4. Predseda je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných
otázkach VV ObFZ (predaj majetku, úvery).

§ 18
Komisie VV ObFZ
1. K operatívnemu riadeniu jednotlivých oblastí si VV ObFZ zriaďuje odborné
komisie.
2. Predsedov komisií volí a odvoláva VV ObFZ . Taktiež rozhoduje o vzniku
novej resp. zrušení existujúcej komisie.
3. Členov komisie schvaľuje na návrh jej predsedu VV ObFZ.
4. Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií môže upresniť zvláštny predpis
alebo smernica.
§ 19
Revízna komisia ObFZ
1. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti orgánov
ObFZ.

-
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2. Revízna komisia je trojčlenná a je volená konferenciou ObFZ.
Predsedu volí komisia na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov.
3. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
a. kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami ObFZ;
b. vykonávať činnosti a hospodárenia ObFZ podľa schváleného plánu
c. vydávať stanoviská, odporúčania a rozhodnutia;
d. požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská funkcionárov
a orgánov ObFZ, ako aj aparátu ObFZ
e. kontrolovať účtovné doklady
f. predkladať správu o činnosti konferencii ObFZ
§ 20
Disciplinárna komisia

a)
b)
c)
d)

1. Disciplinárna komisia ObFZ (ďalej len DK) rozhoduje
o porušení povinností , vyplývajúcich z normotvorného
systému SFZ a ObFZ, porušení ustanovení
disciplinárneho poriadku SFZ na základe zápisov,
podnetov a previnení.
2. Predsedu volí konferencia, ostatných členov na návrh
predsedu VV ObFZ. DK je najmenej 3- členná, nie z radov
aparátu, aktívnych rozhodcov
3. DK najmä:
rozhoduje o previneniach jednotlivcov a kolektívov v súťažiach ObFZ
rozhoduje o previneniach rozhodcov, delegátov, trénerov, funkcionárov,
divákov
rozhoduje o veciach postúpených inými komisiami VV ObFZ
a aparátom ObFZ
vedie evidenciu trestov jednotlivcov a kolektívov, vyhodnocuje disciplínu
v rámci ObFZ
§ 21
Odvolacia komisia

1.

Odvolacia komisia ObFZ (ďalej len OK) je orgánom, ktorý
prerokúva
odvolania podané proti rozhodnutiu komisií ObFZ
2.
OK pripravuje návrhy na rozhodnutia o odvolacom konaní
a tieto
predkladá VV ObFZ.
3.
Predsedu volí konferencia, ostatných členov na návrh
predsedu VV
ObFZ. OK je najmenej trojčlenná.
§ 22

Odborné komisie ObFZ
1. Komisie sú odbornými orgánmi vytvorenými ObFZ k operatívnemu
riadeniu jednotlivých oblasti jeho činností a sú oprávnené rozhodovať
- 12 vo veciach im zverených stanovami, normami a poriadkami SFZ, ako aj
inými predpismi ObFZ.
2. Vytváranie komisií je v kompetencii konferencie a VV ObFZ
3. Predsedov komisií volí a odvoláva konferencia, členov komisií VV ObFZ.
4. Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami ObFZ ,
rozhodnutiami VV a konferencie, ani ďalších noriem SFZ a ObFZ.
Spory medzi komisiami rieši ObFZ.
5. Komisie sú uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov ,
zasadajú podľa plánu a potreby, svoje závery zverejňujú cez úradné správy,
spravodaje alebo zápisnice.
6. ObFZ zriaďuje pre svoju činnosť tieto komisie:
- športovo-technickú (ŠTK)
- komisia mládeže (KM)
- disciplinárna komisia (DK)
- komisia rozhodcov a delegátov (KR)
- trénersko – metodická (TMK)
- matričná komisia (MaK)
- hospodárska komisia (HK)
§ 23
Aparát ObFZ
1. Výkonným administratívnym aparátom za zabezpečenie planenia
úloh ObFZ je aparát ObFZ, ktorého súčasťou je sekretár a ďalší
pracovníci, potrebné pre jeho fungovanie (ekonóm, manažér ISSF).
2. Aparát vykonáva administratívnu prácu ObFZ pod vedením
sekretára. Ostatní pracovníci sú viazaní predpismi a pokynmi
ObFZ , VV ObFZ. Zloženie schvaľuje VV ObFZ.
§ 24
Hospodárenie ObFZ
1. Účtovným obdobím ObFZ je jeden kalendárny rok . Príjmy a výdavky sú
plánované tak, aby v priebehu roka boli vyrovnané.
2. Za zostavenie rozpočtu zodpovedá predseda a aparát ObFZ , za
finančné operácie je okrem nich zodpovedný i ekonóm.
3. Rozpočet schvaľuje konferencia a predkladá ho VV ObFZ , okrem toho
každoročne predkladá správu o hospodárení ObFZ.
4. Možné zdroje majetku a finančných príjmov sú predovšetkým:
a) členské príspevky riadnych a združených členov
b) vklady za družstvá hrajúce v okresných súťažiach
c) poplatky za registrácie a prestupy
d) správne poplatky a pokuty ukladané v okresných súťažiach

e)
f)
g)
h)
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príjmy a dotácie od SsFZ a SFZ
dary a dotácie od iných organizácií a sponzorov
úroky z deponovaných hodnôt zväzu
iné príjmy

5.Výdavky ObFZ:
a) predstavujú výdavky schválené v rozpočte ObFZ
b) zabezpečujú činnosť výberov ObFZ
c) rozvoj mládežníckeho futbalu a starostlivosť o talenty
d) zabezpečujú športovanie (futbalu) detí , žiakov, študentov
e) zabezpečujú organizovanie súťaží ObFZ
f) zabezpečenie vzdelávania v oblasti futbalu ( tréneri, rozhodcovia,
delegáti, aparát, komisie ObFZ)
g) prevencia v oblasti dopingu, nepoctivému ovplyvňovaniu výsledku
stretnutí
h) starostlivosť o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov
i) odmeny realizačných tímov, aparátu ObFZ, členov komisií pri rôznych
povereniach
j) všetky ostatné výdavky pre splnenie cieľov stanovených stanovami,
konferenciou a VV ObFZ.
§ 25
Záväzný výklad
1. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto stanovách a iných
predpisoch rozhoduje VV ObFZ
2. Záväzný výklad stanov ObFZ náleží VV ObFZ.
3. Stanovy ObFZ vychádzajú zo stanov SFZ a SsFZ a zároveň ich rešpektujú.
§ 26
Vystúpenie z ObFZ
Klub, ktorý chce vystúpiť z ObFZ je o tom povinný informovať najmenej 1 mesiac
vopred VV ObFZ. Jeho povinnosťou je dohrať súťaže prebiehajúceho súťažného
ročníka. Ak to nie je možné, VV ObFZ rozhodne o ďalších otázkach.
§ 27
Zánik ObFZ
1. ObFZ môže zaniknúť vystúpením všetkých členov alebo rozhodnutím
konferencie ObFZ o jeho zrušení.
2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra alebo súdu o jeho
rozpustení.

-
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3. Keďže ObFZ nie je vlastníkom žiadneho majetku, nedôjde pri zániku
k deleniu majetku. Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte
a v pokladni bude rozdelený medzi riadnych členov ObFZ. V prípade, ak
ObFZ nadobudne nejaký majetok, tento bude rozdelený obdobne , ako
zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte.
4. Zánikom ObFZ končí i funkčné obdobie orgánov ObFZ.
§ 28
Zrušovacie ustanovenia
1. Zrušujú sa stanovy ObFZ, registrované Ministerstvom vnútra SR dňa
18.06.1997 pod číslom V VS/1-900/90.10 253-1.
§ 29
Účinnosť stanov ObFZ
1. Stanovy ObFZ Zvolen nadobudnú účinnosť po schválení konferenciou
ObFZ dňa 01.02.2012 a registráciou MV SR.
2. Stanovy ObFZ sú otvoreným dokumentom, možno ho dopĺňať a meniť
v záujme rozvoja futbalu v ObFZ pri dodržaní legislatívnych krokov
podľa týchto stanov.

Vo Zvolene 01.02.2013

