
UZNESENIE 
 

z Konferencie ObFZ Žiar nad Hronom, konanej 12.11.2018 v Žiari nad Hronom 
 
Konferencia Oblastného futbalového zväzu (ďalej len ObFZ) Žiar nad Hronom bola zvolaná v 
súlade so Stanovami ObFZ Žiar nad Hronom. Po prerokovaní schválených bodov programu 
konferencie, predložených materiálov a diskusie, prijíma Konferencia ObFZ Žiar nad Hronom z 
dnešného rokovania nasledovné uznesenie: 
 
I. Berie na vedomie: 
 
a) prehlásenie, že Konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Žiar nad Hronom 
 
b) správu Mandátovej komisie o 16:00 hod. (Konferencia uznášania neschopná) a o 17:00 hod.              
(Konferencia uznášania schopná) 
 
c) správu o činnosti ObFZ od predchádzajúcej Konferencie 
 
d) informáciu o hospodárení ObFZ 
 
e) správu Revíznej komisie ObFZ 
 
f) správu Volebnej komisie o zvolení: 

- Zdenka Ivana za predsedu KR a DZ člena VV 
- Kariny Tapferovej za predsedníčku DK 

 
g) stiahnutie bodu č. 12 Programu konferencie (Návrh na reorganizáciu súťaží...) jeho            
navrhovateľom pred hlasovaním 
 
h) predloženú petíciu niektorých FK VI. ligy - nesúhlas so zmenou ÚHČ v jarnej časti sezóny                
2018/2019 na časy mimo NE ÚHČ. Petíciou sa bude zaoberať VV na svojom najbližšom rokovaní. 
 
i) diskusné príspevky, ktoré odzneli v priebehu prerokovania jednotlivých bodov programu, ako aj v              
diskusii 
 
II. Volí: 
 
a) Zdenka Ivana za predsedu Komisie rozhodcov a delegátov zväzu a člena VV ObFZ 
 
b) Karinu Tapferovú za predsedu Disciplinárnej komisie 
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III. Schvaľuje: 
 
a) pracovné predsedníctvo Konferencie v zložení: Ján Matonok, Milan Nemec, Roman Košta,            
Tomáš Gemza 
 
b) Mandátovú komisiu Konferencie v zložení: Jaroslav Vittek, Kamil Chovan, Jaroslav Osvald 
 
c) Návrhovú komisiu Konferencie v zložení: Ján Antošík, Michal Homola, Ján Barniak 
 
d) overovateľov zápisnice: Ľubomír Barák, Matej Brašeň 
 
e) zmenu programu: 

- doplnenie bodu na návrh VV ObFZ: 5. Schválenie zmeny Stanov v čl. 1 bode 4 - zmena                  
sídla ObFZ 
- doplnenie bodu na návrh TJ Sokol Tekovská Breznica: 14. Návrh na zníženie poplatku za               
účasť v VI. lige bez mládežníckeho družstva z 500 € na 250 € 
- doplnenie bodu na návrh FK Filjo Ladomerská Vieska: 15. Schválenie zmeny Stanov v čl.               
38 bode 1 a vypustenie bodu 4 toho istého článku: Uznášaniaschopnosť Konferencie pri             
nadpolovičnej účasti delegátov 
- doplnenie bodu na návrh TJ Inter Horná Ves: 16. Predloženie petície niektorých FK VI.               
ligy - nesúhlas so zmenou ÚHČ v jarnej časti sezóny 2018/2019 na časy mimo NE ÚHČ 
- prečíslovania zvyšný bodov Konferencie v zmysle logického poradia 

 
f) program rokovania Konferencie ObFZ: 

1. Otvorenie a prehlásenie, že Konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ 
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice 
3. Správa Mandátovej komisie 
4. Schválenie programu Konferencie 
5. Schválenie zmeny Stanov v čl. 1 bode 4 - zmena sídla ObFZ 
6. Správa o činnosti ObFZ od predchádzajúcej Konferencie 
7. Informácia o hospodárení ObFZ 
8. Správa Revíznej komisie 
9. Schválenie rozpočtu ObFZ na rok 2019 
10. Doplňujúce voľby do rogánov ObFZ - predseda KR a DZ a člen VV, predseda DK 
11. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb 
12. Návrh na reorganizáciu súťaží ObFZ ZH od súťažného ročníka 2020/2021 
13. Návrh na zmenu podmienok účasti FK v najvyššej oblastnej súťaži 
14. Návrh na zníženie poplatku za účasť v VI. lige bez mládežníckeho družstva z 500 € na 250 € 
15. Schválenie zmeny Stanov v čl. 38 bode 1 a vypustenie bodu 4 toho istého článku: 

Uznášaniaschopnosť Konferencie pri nadpolovičnej účasti delegátov 
16. Predloženie petície niektorých FK VI. ligy - nesúhlas so zmenou ÚHČ v jarnej časti sezóny 

2018/2019 na časy mimo NE ÚHČ 
17. Schválenie návrhu uznesenia 
18. Diskusia 
19. Záver 
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g) zmenu Stanov ObFZ v článku 1 bode 4 - zmena sídla ObFZ. Nové znenie tohto bodu Stanov: 4.                   
Sídlom ObFZ je Žiar nad Hronom, adresa: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom. 
 
h) rozpočet ObFZ Žiar nad Hronom na rok 2019 
 
i) zmenu Stanov ObFZ v článku 38 bode 1 a vypustenie bodu 4 toho istého článku:                
Uznášaniaschopnosť Konferencie pri nadpolovičnej účasti delegátov. Nové znenie článku 38 bodu           
1 Stanov: 1) Konferencia ObFZ je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná             
nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. 
 
j) návrh uznesenia z rokovania Konferencie ObFZ 
 
IV. Neschvaľuje: 
 
a) návrh na zmenu podmienok účasti FK v najvyššej oblastnej súťaži 
 
b) návrh na zníženie poplatku za účasť v VI. lige bez mládežníckeho družstva z 500 € na 250 € 
 
V. Ukladá: 
 
a) predsedovi ObFZ vyhodnotiť v orgánoch ObFZ priebeh a výsledky Konferencie ObFZ a             
podrobne sa zaoberať pripomienkami, podnetmi a návrhmi, ktoré odzneli v priebehu rokovania            
Konferencie. 
Termín: 31.01.2019 Zodpovedný: predseda ObFZ 
 
b) VV prerokovať petíciu niektorých FK VI. ligy ohľadom nesúhlasu so zmenou ÚHČ v jarnej časti                
sezóny 2018/2019 na časy mimo NE ÚHČ. 
Termín: najbližšie zasadnutie VV Zodpovedný: VV ObFZ 
 
 
V Žiari nad Hronom, 12.11.2018 
 
 
Ján Antošík, v.r. -  predseda Návrhovej komisie Konferencie ObFZ ZH 
 
Michal Homola, v.r. -  člen Návrhovej komisie Konferencie ObFZ ZH 
 
Ján Barniak, v.r. -  člen návrhovej komisie Konferencie ObFZ ZH 
 
Ľubomír Barák, v.r. -  overovateľ zápisnice 
 
Matej Brašeň, v.r. -  overovateľ zápisnice 
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