
Správa mandátovej komisie 

z volieb do orgánov ObFZ Michalovce“ z 26.11.2021 

 

Vážení delegáti FO - FK: 

 

 Mandátová komisia na týchto voľbách do orgánov ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné 

funkčné obdobie rokov 2022 - 2025 pracovala pri prezentácii, kde kontrolovala právoplatnosť 

pozvánok delegátov, ako aj ich prezentáciu do pripravených prezenčných listín. Od delegátov 

konferencie s právom hlasovať preberala pri prezentácii návratky o poverení delegáta klubu na túto 

konferenciu.   

 

 O svojej činnosti predkladá delegátom týchto volieb túto správu: 

Na voľbách do orgánov ObFZ Michalovce dňa 26.11.2021 sú: 

  - ako delegáti prítomní: 

 -   37   delegátov FO a FK (z celkového počtu 45 FO a FK: po 1 delegátovi z každého v  

  sezóne 2021/2022 aktívneho futbalového oddielu a futbalového klubu územne  

  patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance. 

Všetci títo majú na dnešných voľbách právo hlasovať. 

 

 Ďalej sú na tejto konferencii:  

 - ako hostia prítomní:  

 -     1  súčasný predseda ObFZ Michalovce 

 -     -  ďalších súčasných členov Výkonného výboru ObFZ z celkového počtu 6 pozvaných 

 -     3  súčasných členov Volebnej komisie ObFZ Michalovce  

  -     -  súčasný predseda revíznej komisie ObFZ 

  -     -  súčasný predseda disciplinárnej komisie ObFZ 

  -     -  súčasný predseda odvolacej komisie ObFZ 

 -     -  z ďalších súčasných predsedov jednotlivých odborných komisií ObFZ (KR, ŠTK, 

  TMK), alebo ich zástupcov, z celkového počtu 3 pozvaných  

 -     1  súčasný sekretár ObFZ Michalovce 

 -     -  skrutátori ObFZ Michalovce 

 -     1  organizačný pracovník ObFZ Michalovce 

 -     -  jubilanti v rámci ObFZ Michalovce za II. polrok 2021 

 -     -  ďalší hostia. 

Všetci títo nemajú právo hlasovať. 

 

 Na týchto voľbách do orgánov ObFZ Michalovce sa teda celkove prezentovalo 37     

delegátov s právom hlasovať, čo predstavuje     82,20    %. Okrem nich je na prítomných aj 6    

hostí. 

 

 Na základe uvedeného mandátová komisia konštatuje, že voľby do orgánov ObFZ 

Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022 - 2025 dňa 26.11.2021 sú uznášania 

schopné." 

 

V Michalovciach dňa 26.11.2021 

 

 

 

Za mandátovú komisiu: 

 predseda - titul, meno, priezvisko: Milan Marjov                               podpis: .........................  

 člen     - titul, meno, priezvisko: Róbert Mitník      podpis: ......................... 

 


