STANOVY
Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

§ 1
Názov, právna forma a sídlo
1. Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica (ďalej len ObFZ) je dobrovoľné občianske
zdruţenie, ktoré vytvorili futbalové kluby, resp. futbalové kluby TJ (ďalej len FK) pôsobiace
na území okresov Banská Bystrica a Brezno.
2. ObFZ má právnu formu občianskeho zdruţenia, zaloţeného podľa Zákona č. 83/1990 Zb.
o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov. ObFZ je zaloţený na dobu neurčitú.
3. ObFZ je členom Stredoslovenského futbalového zväzu ako aj členom Slovenského
futbalového zväzu.
4.. Sídlom ObFZ je Banská Bystrica, Partizánska cesta 93, PSČ 975 84.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely týchto 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;
- amatérsky futbal – časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom;
- člen ObFZ – riadny člen ObFZ, individuálny člen ObFZ, pridruţený člen ObFZ alebo
čestný člen ObFZ;
- funkcionár – člen orgánu ObFZ alebo orgánu jeho člena, tréner, rozhodca, delegát
a ďalšie osoby zodpovedné za technické, zdravotnícke, administratívne a iné
záleţitosti v rámci FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ, ObFZ alebo vo futbalovom klube;
- futbal – futbal muţov, dorastencov, ţiakov a ţien;
- futbalové hnutie – komunita fyzických osôb, právnických osôb, občianskych
zdruţení, pôsobiacich na území ObFZ, hrajúcich jeho súťaţe;
- hráč – hráč, hráčka v rámci bodu futbal tohto paragrafu;
- organizovaný futbal – súťaţ vo futbale v rámci FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ a ObFZ
v súlade s pravidlami futbalu;
- komunikácia – okrem beţnej písomnej formy i elektronická v rámci ISSF pri
doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí a iných dokumentov s vyuţitím
elektronickej podateľne v ISSF alebo ich zverejnenie na webovej stránke ObFZ;
- profesionálny futbal – časť futbalu s futbalovými klubmi pôsobiacimi v dvoch
najvyšších futbalových súťaţiach v kategórii dospelých a ich právnymi,
ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane ÚLK;
- reprezentant - hráč, ktorý reprezentuje ObFZ v rôznych výberoch a turnajoch v rámci
ObFZ, SsFZ a SFZ;
- rozhodnutie futbalového orgánu – záväzné rozhodnutie ObFZ, SsFZ, SFZ, UEFA,
FIFa a ich komisií v rámci výkonu ich komisií;

-

-

-

spravodlivý proces – proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri
dodrţaní zákonnosti, nezávislosti, nestrannosti, rovnosti, prezumpcie neviny, práva na
obhajobu, práva na informácie a dodrţiavanie lehôt;
strategický plán – koncepčný dokument ObFZ, ktorý je spracovaný a schvaľovaný
konferenciou ObFZ na návrh Výkonného výboru ObFZ;
súťaž – dlhodobá majstrovská, pohárová, turnaj alebo prípravné stretnutia vo futbale
organizované FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ, ObFZ a jeho členom;
väčšina nadpolovičná – najmenej počet delegátov/ členov orgánu ObFZ rovnajúci sa
súčtu polovice počtu všetkých delegátov/členov (pri nepárnom počte zaokrúhlene na
celé číslo dole) plus jeden delegát/člen;
väčšina jednoduchá – najmenej väčšina prítomných delegátov/členov orgánu ObFZ
pri dodrţaní stanovených podmienok pre uznášaniaschopnosť;

§ 3
Pouţité skratky a skrátené pojmy
FK – futbalový klub,
ISSF – Informačný systém slovenského futbalu,
ObFZ – Oblastný futbalový zväz,
SsFZ – Stredoslovenský futbalový zväz,
SFZ – Slovenský futbalový zväz,
ÚLK – Únia ligových klubov,
FIFA – Svetová futbalová asociácia,
UEFA – Európska futbalová asociácia,
SR – Slovenská republika,
Konferencia – Konferencia ObFZ,
Komisia – Športovo-technická komisia, Komisia mládeţe, Komisia rozhodcov,
Ostatné predpisy – smernica, poriadok, štatút, rozhodnutie, odporúčanie, stanovisko,
organizačný pokyn,
Predpis – stanovy a ostatné predpisy SFZ a SsFZ,
VV – Výkonný výbor ObFZ,
Rozhodcovský súd – Rozhodcovský súd SFZ,

§ 4
Účel vzniku a hlavné činnosti
ObFZ bol zaloţený ako občianske zdruţenie futbalových klubov, pôsobiacich na území ObFZ
(okresy Banská Bystrica a Brezno).
Poslaním ObFZ je podpora a starostlivosť o rozvoj futbalu, s osobitým zreteľom na rozvoj
mládeţníckeho futbalu a organizovanie futbalových súťaţí na jeho území.
Účelom činnosti ObFZ je najmä:
- organizovať, koordinovať a riadiť majstrovské futbalové súťaţe a súťaţe na ich úroveň
postavené na území okresov Banská Bystrica a Brezno vo všetkých kategóriách,
pritom rešpektovať záväzné normy Slovenského a Stredoslovenského futbalového
zväzu na riadenie súťaţí.
- zastupovať záujmy futbalového hnutia, futbalových klubov a ostatných členov ObFZ.
- starať sa o rozvoj futbalu komplexne s osobitným zreteľom na rozvoj futbalu
v mládeţníckych kategóriách, o zlepšenie podmienok na rozvoj futbalu v okresoch.

-

-

-

spolupracovať so štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy na všetkých úrovniach
a stupňoch.
spracovávať, prijímať a vydávať stanovy, organizačné poriadky a ďalšie záväzné
normy pre členov zväzu a pre súťaţe organizované a riadené zväzom. Operatívne
reagovať na úpravy futbalových noriem SFZ a SsFZ a primerane ich zakomponovať
do noriem zväzu.
získavať prostriedky na materiálne a finančné zabezpečenie práce zväzu a podporu
futbalu, s dôrazom na rozvoj mládeţníckeho futbalu.
neustále zlepšovať úroveň futbalu, podporovať, usmerňovať a kontrolovať
rešpektovanie zásad fair-play. Presadzovať rešpektovanie výchovných, kultúrnych
a ľudských hodnôt v činnosti zväzu a vo všetkých súťaţiach zväzu.
rešpektovať stanovy, pravidlá futbalu a ďalšie futbalové normy ako aj nariadenia SFZ,
SsFZ, FIFA a UEFA.

§ 5
Princípy a vzťahy ObFZ
ObFZ , jeho orgány a členovia uplatňujú princípy všeobecné a osobitné.
Všeobecné princípy sú:
- princíp fair-play: konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade
s koncepciou víťazstva za kaţdú cenu, princípy, ktoré podporujú integritu a rovnosť
príleţitostí pre všetkých súťaţiacich,
- princíp odbornosti: pri obsadzovaní orgánov ObFZ sa vţdy prihliada na odbornú
stránku veci, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez
ohľadu na prípadné územné alebo skupinové záujmy a príslušnosť,
- princíp efektívnosti a hospodárnosti: pri kaţdom rozhodovaní sa zvaţuje efektívnosť
a hospodárnosť moţných riešení z hľadiska primeranosti vynaloţených nákladov,
energie a času k sledovanému resp. dosiahnutému výsledku,
- princíp kauzality: vedie orgány a členov ObFZ k tomu, aby pri riešení problému sa
zaoberali okrem hodnotenia jeho následkov aj jeho príčinami a tieto zohľadnili pri
kaţdom postupe alebo rozhodnutí a pri schvaľovaní predpisov.
Osobité princípy sú:
- princíp regionálny: pri rozhodnutiach dodrţiavať regionálne záujmy a osobitosti,
- princíp územný: dodrţiavať hlavne pri organizovaní súťaţí vo viacerých skupinách.
ObFZ zaujíma v politických a náboţenských záleţitostiach neutrálny postoj.
V štruktúrach ObFZ nie je prípustná politická a náboţenská agitácia, diskriminácia, rasová
a etnická nenávisť, hanobenie národa a rasy, sexuálnej orientácie, vyhráţanie útokom na inú
oblasť pôvodu, pohlavia, jazyka. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
ustanovení bude vinník bezodkladne riešený v disciplinárnom konaní Disciplinárnou
komisiou ObFZ v súlade s týmito stanovami a Disciplinárnym poriadkom SFZ.
Najzávaţnejšie prípady môţu byť postihnuté pozastavením členstva a vylúčením člena z
ObFZ.
Členovia ObFZ sú povinní dodrţiavať stanovy a predpisy ObFZ, stanovy a predpisy SsFZ
a SFZ, dodrţiavať etiku a kódex futbalu.
Členovia ObFZ sú povinní dbať na dobré meno futbalu v ObFZ a nepoškodzovať ho.
Porušenie povinností uvedených v tomto článku, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z
týchto stanov, sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je moţné postihnúť v disciplinárnom
konaní.

§ 6

Normotvorná činnosť, záväznosť stanov a uznesení ObFZ
Stanovy sú najvyšším predpisom ObFZ.
V rámci ObFZ vydávajú príslušné orgány ObFZ v rámci svojej pôsobnosti ostatné predpisy,
ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami a sú záväzné pre všetkých členov ObFZ, ktorých
činnosti sa týkajú.
Medzi ostatné predpisy patrí:
- volebný poriadok – upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov
a schvaľuje ho Konferencia ObFZ
- rokovací poriadok – upravuje procesné pravidlá rokovania Konferencie ObFZ
a Výkonného výboru ObFZ , schvaľuje ho Konferencia ObFZ
- ostatné poriadky – upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti, schvaľuje ich
Výkonný výbor ObFZ
- štatúty – upravujú pôsobnosť a pravidlá činnosti komisií a ďalších orgánov, schvaľuje
ich Výkonný výbor ObFZ
- smernice – upravujú pravidlá činnosti jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti
Výkonného výboru a aparátu ObFZ, schvaľuje ich Výkonný výbor ObFZ
- organizačné pokyny – upravujú organizáciu práce a plnenie úloh aparátom ObFZ,
schvaľuje ich sekretár ObFZ
- úradné správy – vydáva sekretariát ObFZ, schvaľuje ich sekretár ObFZ
Stanovy a ostatné predpisy členov ObFZ musia byť v súlade s týmito stanovami a nesmú
odporovať stanovám SsFZ, SFZ, UEFA a FIFA. O ich súlade rozhoduje Výkonný Výbor
ObFZ. Za účelom posúdenia súladu stanov ObFZ so stanovami SFZ je VV ObFZ oprávnený
poţiadať SFZ o stanovisko.
Právoplatné rozhodnutia a uznesenia orgánov ObFZ, vydané v rámci ich právomoci
a kompetencie sú pre všetkých členov ObFZ záväzné.
Za porušenie stanov ObFZ, jeho poriadkov a smerníc sa voči jednotlivcom a kolektívom
prijímajú disciplinárne opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku SFZ, Rozpisu súťaţí,
Súťaţného poriadku SFZ a týchto stanov.
Členovia ObFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov ObFZ
o záleţitostiach ich členstva.
Disciplinárne opatrenia, ktorými je moţné postihnúť členov ObFZ predstavujú:
- upozornenie
- pokarhanie
- finančný postih
- odobratie ceny, výsledkov, vylúčenie, preradenie do inej súťaţe.
Riešenie sporov prináleţí Výkonnému výboru ObFZ a príslušným odvolacím orgánom SFZ
v zmysle ich stanov a predpisov.

§ 7
Členstvo v ObFZ
1. ObFZ má riadnych, čestných členov a pridruţených členov.
2. Riadnymi členmi sú futbalové kluby, ktorých muţstvá a druţstvá štartujú v majstrovských
súťaţiach ObFZ, v súťaţiach SsFZ, ktorí majú územné sídlo v okresoch Banská Bystrica
a Brezno, a v súťaţiach SFZ, územne patriacich do regiónu ObFZ Banská Bystrica Riadni
členovia môţu mať vlastnú právnu subjektivitu.
3. Futbalové kluby ako riadni členovia môţu navonok vystupovať ako:
a) občianske zdruţenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

b) futbalové kluby vystupujúce ako samostatné organizačné jednotky v rámci TJ. Ide
o občianske zdruţenia pod vlastným menom, spôsobilé pod týmto menom konať, teda
nadobúdať práva a povinnosti
c) obchodné spoločnosti vytvorené v zmysle občianskeho zákonníka, pokiaľ majú v predmete
činnosti zakotvený výkon športovej činnosti so zameraním na futbal
4. O prijatí za riadneho člena rozhoduje na návrh VV ObFZ konferencia na základe písomnej
prihlášky a predloţenia jeho právoplatných Stanov, ktoré musia byť v súlade so Stanovami
ObFZ alebo iného zriaďovacieho dokumentu. V prípade obchodnej spoločnosti musí ţiadateľ
predloţiť aktuálny výpis z obchodného registra. Súčasťou prihlášky musí byť vyhlásenie
uchádzača o členstvo, ţe vstupuje do ObFZ dobrovoľne a zaväzuje sa :
- ţe bude dôsledne dodrţiavať Stanovy ObFZ, predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA a FIFA
a zabezpečí, aby ich dodrţiavali aj jeho členovia,
- ţe uznáva právomoci Rozhodcovského súdu SFZ a športového arbitráţneho súdu
v Lausanne tak, ako je to uvedené v týchto stanovách,
- ţe sa bude zúčastňovať len súťaţí organizovaných ObFZ, SsFZ a SFZ,
- ţe jeho právny stav mu umoţňuje robiť rozhodnutia nezávisle od akéhokoľvek externého
subjektu.
Ţiadateľ o členstvo je povinný k ţiadosti priloţiť overenú kópiu zápisnice z ustanovujúcej
konferencie (schôdze) a zoznam funkcionárov s vyznačením oprávnených statutárnych
orgánov alebo osôb oprávnených na základe plnomocenstva zastupovať subjekt a ktorí majú
právo vstupovať do právne záväzných zmlúv s tretími stranami.
Riadne členstvo v ObFZ zaniká:
a) vystúpením
b) ukončením futbalovej činnosti (neprihlásením sa do súťaţe), alebo právnym zánikom
členstva
c) vylúčením Konferenciou ObFZ na návrh VV ObFZ, v prípade obzvlášť hrubého porušenia
Stanov ObFZ, pričom sa za takéto hrubé porušenie povaţuje:
- závaţné a opakované porušenie povinností člena ObFZ
- opakované nedodrţovanie zásad pre vyuţívanie komerčných práv
- dokázaná korupcia alebo iná závaţná trestná činnosť, ktoré sú v zásadnom rozpore
s normami a váţne ohrozujú športovú etiku a meno ObFZ.
5. Za čestných členov môţu byť na konferencii zvolené fyzické osoby, alebo zdruţenia, ktoré
sa obzvlášť zaslúţili o rozvoj a propagáciu futbalu v regióne Banská Bystrica a Brezno, alebo
ho v jeho rozvoji významne podporujú.
6. Pridruţenými členmi ObFZ sa môţu stať subjekty, ktoré sa aktívne nezúčastňujú na
organizovanom futbale, ale ktorých cieľom je pomáhať futbalu v rámci ObFZ, prispievať
k jeho rozvoju a príťaţlivosti. Stanovy a ciele pridruţených členov nemôţu byť v rozpore
s týmito stanovami a poslaním ObFZ. O prijatí pridruţeného člena rozhoduje Konferencia
ObFZ na návrh Výkonného výboru ObFZ. Zástupca pridruţeného člena sa môţe zúčastňovať
Konferencie ObFZ, ale bez práva hlasovať.

§ 8
Práva a povinnosti riadnych a čestných členov ObFZ
Riadni členovia ObFZ:
- zúčastňujú sa so svojimi druţstvami v súťaţiach organizovaných ObFZ a súťaţí SsFZ
a SFZ.
- vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v miestach svojho pôsobenia.
- starajú sa o všestranný rozvoj futbalu v mieste pôsobenia, predovšetkým sa usilujú
o jeho príťaţlivosť medzi mládeţou.

spolupracujú so štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy.
zastupujú spoločné záujmy členov.
vydávajú vlastné stanovy a organizačné poriadky, v ktorých upravujú práva
a povinnosti svojich individuálnych členov, stanovujú rozsah svojej právnej
a ekonomickej subjektivity a rozhodujú o svojom organizačnom začlenení, pritom
tieto dokumenty musia definovať rozsah právomocí ako aj práva a povinnosti a musia
byť v súlade so Stanovami ObFZ, SsFZ, SFZ ako aj UEFA a FIFA.
- rozhodujú o členstve v ObFZ, prípadne v regionálnom futbalovom zväze. Kluby musia
pritom prijať všetky rozhodnutia ObFZ a SFZ o záleţitostiach, týkajúcich sa členstva,
nezávisle od akéhokoľvek externého orgánu. Fyzická ani právna osoba nesmie
v ţiadnom prípade vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom, alebo skupinou,
ak by pritom mohla byť ohrozená čestnosť stretnutí alebo súťaţe.
- navrhujú zástupcov do orgánov ObFZ a regionálnych zväzov, volia delegátov na
konferenciu ObFZ a navrhujú delegátov na konferenciu regionálneho zväzu resp. SFZ.
- vytvárajú podmienky na činnosť a pôsobenie druţstiev v súťaţiach futbalových
zväzov.
- rešpektujú predpisy a smernice SFZ a riadiaceho zväzu.
- získavajú prostriedky na zabezpečenie futbalu vo svojej pôsobnosti. Uhrádzajú pred
začiatkom súťaţného ročníka finančné prostriedky nutné na riadenie súťaţí. Ich výšku
stanovuje Konferencia ObFZ pred začiatkom sezóny.
- prijímajú opatrenia, na základe ktorých bude akýkoľvek spor, súvisiaci so stanovami,
predpismi, nariadeniami a rozhodnutiami ObFZ, SsFZ, SFZ, UEFA, FIFA, ktorý si
vyţaduje arbitráţne konanie a ktorý sa týka ich samotných alebo niektorého z iných
členov bude riešený príslušnými riadiacimi orgánmi futbalových zväzov vrátane
Rozhodcovského súdu. Rešpektovať zákaz predkladať spory na civilné súdy predtým
ako o spore rozhodne príslušný zväzový orgán.
- majú povinnosť oznámiť akékoľvek zmeny vo svojich stanovách, predpisoch
a v zozname funkcionárov, prípadné iné závaţné skutočnosti s členstvom v ObFZ.
- neudrţiavajú ţiadne vzťahy športového charakteru so subjektami, ktoré nie sú
uznávané alebo s členmi, ktorých členstvo bolo pozastavené alebo boli z členstva
vylúčení.
- dodrţiavajú a rešpektujú zásady lojality, čestnosti, športového správania a boja proti
dopingu.
- majú právo ma informácie o záleţitostiach ObFZ prostredníctvom oficiálnych orgánov
ObFZ a iných riadiacich zväzov a zúčastňovať sa všetkých športových aktivít
organizovaných ObFZ.
- porušenie uvedených povinností zo strany členov môţe viesť k sankciám podľa týchto
stanov a iných noriem futbalových zväzov.
Čestní členovia ObFZ a čestný predseda zväzu predovšetkým
- môţu sa zúčastňovať na rokovaniach konferencií ObFZ ako hostia alebo ak sú
delegovaní ako delegáti.
- môţu byť zvolení do orgánov zväzu.
- podporujú záujmy ObFZ a podľa moţností aktívne napomáhajú rozvoju futbalového
hnutia.
Pridruţení členovia predovšetkým
- vyjadrujú záujmy svojich individuálnych členov, predkladajú ich názory a informujú
o nich orgány ObFZ. Zvolení zástupcovia pridruţených členov môţu byť zvolení aj do
orgánov ObFZ.
- pôsobia v prospech futbalu, pričom sú povinní posilňovať jeho spoločenskú váţnosť
a obľubu, zvyšovať mravnú a odbornú úroveň svojich členov a funkcionárov.
-

vydávajú vlastné stanovy, ktorými upravujú vzťahy v rámci ich organizačnej
štruktúry, vzťahy k orgánom ObFZ a jeho súťaţiam. Ich stanovy musia byť
v zásadnom súlade s týmito stanovami.
Riadni členovia majú právo vystúpiť z ObFZ, avšak musia o tom informovať písomne
Výkonný výbor ObFZ.
Výkonný výbor ObFZ môţe pozastaviť členstvo v ObFZ ak je člen podozrivý:
- z ovplyvňovania výsledku
- z trestných činov korupcie
- z inej závaţnej trestnej činnosti
Člen môţe byť vylúčený z ObFZ ak:
- porušil stanovy a predpisy ObFZ
- prestal spĺňať podmienky členstva (štartovné a členské príspevky)
- neprihlásil ţiadne druţstvo do súťaţe ObFZ
O vylúčení člena rozhoduje Konferencia ObFZ jednoduchou väčšinou hlasov.
-

§ 9
Štruktúra orgánov
Orgánmi Oblastného futbalového zväzu sú:
- Konferencia ObFZ – je najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom ObFZ,
- Výkonný výbor ObFZ – je výkonným orgánom ObFZ, volí si svojich členov, predsedu
a podpredsedu,
- Revízna komisia ObFZ, Volebná komisia ObFZ – sú kontrolnými orgánmi ObFZ,
- Disciplinárna komisia ObFZ a Odvolacia komisia ObFZ – sú orgánmi pre
zabezpečenie spravodlivosti,
- Odborné komisie ObFZ – sú administratívnymi orgánmi pre riadenie súťaţí,
prestupov, evidencie a delegovania rozhodcov a delegátov, trénerov, evidencie
poplatkov a pokút
- Administratívny orgán – sú aj sekretár a pracovné skupiny (napr. pre vyhodnotenie
videozáznamov z futbalových stretnutí).
Za člena orgánu ObFZ môţe byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá
na právne úkony bez obmedzenia, je bezúhonná a súhlasí s kandidatúrou.
Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak, na spôsobilosť orgánov ObFZ sa vyţaduje
zvolenie predsedu a najmenej dvoch ďalších členov.
Pre prijímanie uznesení platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu a nezastupiteľnosť člena
členom v týchto orgánoch. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu ObFZ.
Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov ObFZ je nasledovná:
- Výkonný výbor ObFZ a predseda ObFZ zodpovedajú konferencii ObFZ
- Revízna komisia ObFZ zodpovedá konferencii ObFZ
- Komisie ObFZ zodpovedajú Výkonnému výboru ObFZ
- Volebná, návrhová a mandátová komisia ObFZ zodpovedajú konferencii ObFZ
- Sekretár ObFZ zodpovedá predsedovi ObFZ a Výkonnému výboru ObFZ
- Ostatné zriadené pracovné komisie a skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.
Funkčné obdobie orgánov a funkcionárov ObFZ je š t y r i roky. Ich funkčné obdobie končí
zvolením nových orgánov a funkcionárov.
Funkcia predsedu alebo člena iného orgánu zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia
- vzdaním sa funkcie
- odvolaním z funkcie

právoplatným odsúdením za korupciu, úmyselný trestný čin súvisiaci s výkonom
funkcie, pozbavením spôsobilosti na právne úkony
- smrťou
Ak zanikne funkcia predsedu ObFZ, vykonáva jeho funkciu podpredseda aţ do novej voľby.
Pri zániku členstva voleného orgánu môţe Výkonný výbor ObFZ poveriť výkonom funkcie
inú osobu aţ do novej voľby.
-

§ 10
Konflikt záujmov
Členovia orgánov ObFZ musia v záleţitostiach klubu, ktorý zastupujú, zachovávať
nestrannosť.
V prípade, ak hrozí konflikt záujmov, členovia orgánu sa nesmú zúčastniť rokovania ani
hlasovania tohto orgánu o otázkach, v ktorých hrozí konflikt záujmov. Sú povinní ponechať
rozhodovanie v takomto prípade na osoby nezainteresované na rozhodnutí. Za dodrţanie tohto
ustanovenia zodpovedá predseda príslušného orgánu. Pri pochybnostiach o existencii
konfliktu záujmov predsedu orgánu rozhodnú ostatní členovia orgánu tajným hlasovaním.
V podmienkach ObFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v zastupiteľskom,
výkonnom a kontrolnom orgáne a orgáne pre zabezpečenie spravodlivosti, ako aj
nezlučiteľnosti postavenia pracovníka aparátu ObFZ s výkonom volenej funkcie v tom istom
období na rovnakom stupni riadenia..
Členovia orgánov ObFZ volení Konferenciou ObFZ nesmú byť počas trvania ich mandátu
zvolení ani inak ustanovení za delegátov konferencie.
Výkon funkcie vo Výkonnom výbore ObFZ alebo členstvo v kontrolnom orgáne alebo v
odbornej komisii ObFZ je nezlučiteľné s výkonom rozhodcu a rovnakej úrovni riadenia.
Predseda Revíznej komisie ObFZ, Disciplinárnej komisie, Odvolacej komisie ObFZ
a Komisie rozhodcov ObFZ nesmie byť štatutár futbalového klubu zaradeného v súťaţiach
riadených futbalovým zväzom v rámci ObFZ.

§ 11
Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie
Konferencia alebo Výkonný výbor ObFZ môţu odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju tieto
orgány zvolili alebo ustanovili. Návrh musí byť pritom riadne odôvodnený, odvolávaný člen
sa môţe obhajovať pred príslušným orgánom.
V prípadoch, ak voči osobe bolo vznesené obvinenie za korupciu, inú závaţnú trestnú
činnosť, alebo úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie, Výkonný výbor
ObFZ bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby v ObFZ aţ do
konečného rozhodnutia v trestnej veci.
Výkonný výbor môţe rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie v ObFZ aj na
základe disciplinárneho konania voči osobe v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ pre
závaţné disciplinárne previnenie.
Oznámenie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie má okamţité účinky.
Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie v orgánoch ObFZ
môţe vzniesť delegát konferencie ObFZ, člen Výkonného výboru ObFZ, predseda odbornej
komisie alebo sekretár zväzu.

§ 12

Konferencia ObFZ
Konferencia ObFZ je najvyšším zastupiteľským orgánom ObFZ, ktorý prijíma najzávaţnejšie
rozhodnutia futbalového hnutia ObFZ.
Konferencia môţe byť riadna, mimoriadna a volebná.
Riadna konferencia sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok, mimoriadna sa zvoláva za
osobitých podmienok, volebná sa koná jedenkrát za štyri roky, kde sa volí predseda ObFZ,
Výkonný výbor ObFZ a predsedovia Revíznej, Odvolacej, Disciplinárnej a Volebnej komisie
ObFZ.
Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby sa nepovaţuje za volebnú.
Rokovanie Konferencie ObFZ vedie predsedajúci (spravidla predseda ObFZ alebo ním
poverená osoba – člen Výkonného výboru ObFZ).
Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok a Volebný poriadok ObFZ.

§ 13
Príprava konferencie ObFZ
Kľúč k voľbe delegátov konferencie stanoví Výkonný výbor ObFZ, pričom rešpektuje princíp
rovnakého zastúpenia klubov a zásadu, ţe kaţdý klub môţe zastupovať iba jeden delegát.
Delegát sa preukáţe pred konferenciou pri prezentácii poverením zastupovať príslušný
futbalový klub. Jeden delegát nesmie zastupovať viacero klubov.
Kaţdý delegát má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Delegátov konferencie nahlasujú
futbalové 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 môţe delegáta konferencie zastupovať náhradník,
ktorý však je na konferencii kreovaný obdobným spôsobom ako delegát.
Delegátov na konferenciu s ich kontaktnými údajmi nahlasujú kluby najneskôr 10 dní pred
konferenciou. V odôvodnených prípadoch môţe volebná komisia uznať aj neskoršie
oznámenie informácií o delegátoch a náhradníkoch konferencie.
Konferencie sa môţu zúčastňovať aj členovia Výkonného výboru, sekretár zväzu, predseda
a členovia odborných komisií, čestný člen a iní pozvaní hostia bez práva hlasovať. Iní hostia
a ich účasť je podmienená súhlasom predsedu ObFZ alebo predsedajúceho konferencie.

§ 14
Právomoci konferencie ObFZ
Konferencia má v rámci pôsobnosti zväzu právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu
a kontrolnú.
Konferencia ObFZ:
a) prerokúva správy o činnosti orgánov ObFZ od predchádzajúcej konferencie,
b) schvaľuje Stanovy ObFZ a ich zmeny, Organizačný poriadok ObFZ, jeho zmeny
a doplnky,
c) schvaľuje volebný a rokovací poriadok a ich zmeny,
d) volí a odvoláva volebnú, mandátovú a návrhovú komisiu,
e) volí a odvoláva predsedu ObFZ, členov Výkonného výboru ObFZ, predsedu Revíznej
komisie ObFZ, predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ, predsedu Odvolacej komisie ObFZ
a zástupcov na konferenciu SsFZ,
f) rozhoduje o prijatí a vylúčení riadnych a pridruţených členov ObFZ a volí čestných členov
ObFZ,

g) rozhoduje o otázkach, ktoré Stanovy ObFZ neupravujú, ak tieto ovplyvňujú prácu ObFZ,
h) prerokúva a schvaľuje správu o hospodárení zväzu v hodnotenom období,
i) schvaľuje stratégiu futbalu a ObFZ,
j) rozhoduje o vstupe ObFZ do SFZ, SsFZ alebo iných organizácií a zdruţení,
k) rozhoduje o zániku ObFZ.

§ 15
Spôsob hlasovania
1. O spôsobe hlasovania rozhoduje konferencia
2. Návrh je prijatý, ak zaň zahlasovala nadpolovičná väčšina.

§ 16
Uznášaniaschopnosť konferencie, voľby na konferencii
1. Konferencia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom
hlasovať.
2. Ak nie konferencia schopná uznášať sa ani po jednej hodine od zahájenia, 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. Voľby na konferencii riadi volebná komisia.
5. Spôsob volieb upravuje volebný poriadok, ktorý schvaľujú delegáti konferencie. Volieb sa
zúčastňujú delegáti s právom hlasovať.
6. Kaţdý člen ObFZ má právo predloţiť volebnej komisii návrhy na funkcie, ktoré sú
predmetom volieb.
7. Volebná komisia navrhuje na kaţdú volenú funkciu spravidla dvoch kandidátov. Volené
môţu byť osoby príslušné k ObFZ. Musia byť na konferencii prítomné alebo vyjadria svoj
súhlas s kandidatúrou písomne.
8. Pri voľbách predsedu zväzu, členov Výkonného výboru rozhoduje poradie podľa počtu
získaných hlasov. Pokiaľ nezíska ani jeden z kandidátov v prvom kole hlasovania
nadpolovičnú väčšinu hlasov organizuje sa druhé kolo, do ktorého sú zaradení dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov. K zvoleniu v druhom kole stačí pomerná väčšina hlasov.
V prípade rovnosti hlasov aj v druhom kole rozhodne o poradí volebná komisia ţrebovaním.
Obdobne sa postupuje aj pri voľbe členov Revíznej komisie ObFZ, Odvolacej komisie ObFZ
a Disciplinárnej komisie ObFZ..
9. Do Výkonného výboru ObFZ môţe byť zvolený za jeden klub len jeden funkcionár klubu.
10. Na ostatné funkcie je zvolený kandidát, ktorý získal jednoduchú väčšinu hlasov.
11. Podrobnejší postup pri voľbách a ich organizácii upravuje volebný poriadok konferencie.

§ 17
Mimoriadna konferencia ObFZ
Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná, ak o to poţiada nadpolovičná väčšina riadnych
členov ObFZ. Mimoriadnu konferenciu môţe zvolať aj Revízna komisia ObFZ alebo Volebná
komisia ObFZ. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu
konferenciu. Prípravu a priebeh mimoriadnej konferencie upravuje rokovací poriadok.

§ 18
Výkonný výbor ObFZ
1. Výkonný výbor ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov
volia a odvolávajú delegáti konferencie.
2. VV ObFZ operatívne riadi činnosť ObFZ, rozhoduje o všetkých otázkach pokiaľ
Stanovami ObFZ alebo inými predpismi nie sú výhradne stanovené do právomoci konferencie
alebo iného orgánu ObFZ.
3. Výkonný výbor ObFZ je sedemčlenný a tvoria ho predseda ObFZ, podpredseda,
ekonomický tajomník a ďalší členovia. Členstvo vo VV je nezastupiteľné.
4. Predseda revíznej komisie sa rokovania VV zúčastňuje podľa potreby
5. Členovia VV vykonávajú svoju funkciu nezištne v prospech futbalového hnutia, dbajú
o jeho záujmy, zvyšovanie jeho odbornej a športovej úrovne a posilňujú jeho spoločenskú
prestíţ.
6, Členom VV nemôţe byť osoba, ktorá je v čase volieb na nominačnej listine rozhodcov
ObFZ a osoba, ktorá je členom orgánov spravodlivosti ObFZ.
7. Členovia VV musia mať skúsenosti z funkcionárskej práce prípadne rozhodcovskej praxe
v oblasti futbalu, musia byť plnoletí, nesmú byť v minulosti odsúdení za úmyselný trestný čin
a musia mať trvalý pobyt na území okresov Banská Bystrica a Brezno.
8. V prípade, ţe člen VV sa dopustí konania, ktoré je nezlučiteľné so cťou člena VV alebo sa
bez ospravedlnenia alebo závaţných dôvodov dlhodobo nezúčastňuje na jeho činnosti
a rokovaniach resp. neplní si povinnosti vyplývajúce z funkcie, môţe byť na návrh predsedu
ObFZ z funkcie odvolaný a následne zvolený jeho náhradník na zostávajúce funkčné
obdobie.

§ 19
Práva a povinnosti Výkonného výboru ObFZ
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu:
1. Rozhoduje o otázkach majstrovských súťaţí všetkých stupňov a kategórií v rámci svojej
pôsobnosti, schvaľuje miesto konania a organizáciu stretnutí resp. súťaţí organizovaných
v kompetencii ObFZ.
2. Dohliada, usmerňuje a hodnotí činnosť odborných komisií, schvaľuje ich zloţenie
a personálne obsadenie, ich členov môţe pozývať na svoje zasadnutia.
3. Prerokúva a schvaľuje dohody s inými subjektmi.
4. Riadi činnosť súvisiacu s vytváraním výberových druţstiev ObFZ a vytvára pre ne
materiálnu základňu.
5. Zabezpečuje styk so SFZ, SsFZ a ak si to situácia vyţaduje aj s inými domácimi
a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami.
6. Prerokúva hospodárenie s prostriedkami ObFZ a predkladá ich na schválenie Konferencii
ObFZ.
7. Predkladá SFZ návrhy na funkciu sekretára ObFZ.
8. Pripravuje podklady a návrhy na rokovanie Konferencie ObFZ.
9. Prerokúva a schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov zväzu a schvaľuje
kandidátov na postup rozhodcov a delegátov zväzu do súťaţí regionálneho zväzu.
10. Zabezpečuje materiálnu a finančnú bázu na rozvoj futbalu formou sponzorských zmlúv
a rozhoduje o rozdelení dotácií pre futbalové kluby.
11. Zabezpečuje aj ďalšie úlohy súvisiace s rozvojom futbalu a o prijatých opatreniach
informuje Konferenciu ObFZ.

12. Zariaďuje neodkladné záleţitosti aj nad rámec svojej základnej pôsobnosti o čom musí
informovať najbliţšiu Konferenciu ObFZ.
13. Schvaľuje program, nomináciu a podmienky reprezentačných výberov ObFZ vo všetkých
kategóriách.
14. S konečnou platnosťou ako posledná inštancia v rámci ObFZ rieši odvolania proti
rozhodnutiu komisií. Ďalej sa dotknutý orgán môţe odvolať na príslušné odvolacie orgány
SFZ.
15. Zasadnutia VV sú neverejné a bez práva hlasovať sa na nich zúčastňujú sekretár zväzu,
predseda revíznej komisie, predseda trénersko-metodickej komisie a predsedovia orgánov
spravodlivosti. Zo zasadnutí VV sa zhotovuje zápisnica.
16. Rozhoduje o pozastavení členstva v ObFZ a predkladá v tomto smere návrhy Konferencii
ObFZ.

§ 20
Rokovanie VV ObFZ
1. Predseda ObFZ zvoláva zasadnutia VV podľa potreby, najmenej však raz za mesiac..
Zasadnutia VV musí zvolať, ak o to poţiada nadpolovičná väčšina jeho členov alebo klubov
ObFZ.
2. VV je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie sa
prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu ObFZ.
3. Na zasadnutí VV sa zúčastňuje sekretár zväzu bez práva hlasovať, ktorý spravidla robí
zápisnicu z jeho zasadnutia.
4. Rokovania sa môţu zúčastniť aj predsedovia odborných komisií, Ich prítomnosť je povinná
pri prerokúvaní materiálov spadajúcich do ich kompetencie.

§ 21
Predseda ObFZ
1. Štatutárnym orgánom ObFZ a jeho Výkonného výboru je predseda ObFZ.
2. Predseda pri výkone svojich funkcií záväzne vystupuje v mene ObFZ a Výkonného výboru
ObFZ. K zastupovaniu ObFZ môţe predseda splnomocniť aj ďalších funkcionárov ObFZ
v stanovenom rozsahu.
3. Predseda ObFZ zvoláva zasadnutie VV a riadi jeho rokovanie.
4. Predseda ObFZ je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach
(predaj majetku, úvery) na Výkonnom výbore ObFZ.
5. Predseda je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov
ObFZ, ako aj orgánov jeho členov.

§ 22
Komisie ObFZ
1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činnosti si ObFZ zriaďuje odborné komisie.
2. Zásady práce, právomoc, kompetencie a koordináciu práce komisií upresňuje Organizačný
poriadok ObFZ.

§ 23
Sekretariát ObFZ

1. Sekretár ObFZ je zamestnancom Slovenského futbalového zväzu v Bratislave. VV ObFZ
navrhuje resp. sa vyjadruje k jeho menovaniu.
2. Sekretár zväzu zabezpečuje v plnom rozsahu práce súvisiace po stránke organizačnej
a administratívnej a spolupracuje s ekonomickým tajomníkom v oblasti ekonomickej.
3. Je povinný vytvárať vhodné pracovné podmienky pre prácu VV, konferencie ObFZ
a odborných komisií a zúčastňuje sa na ich zasadnutí.
4. VV hodnotí jeho prácu a v prípade potreby riešenia problémov konzultuje tieto so
Slovenským futbalových zväzom.
5. Konkrétna pracovná činnosť je obsiahnutá v opise pracovnej činnosti sekretára
a špecifikuje všetky činnosti obsiahnuté v Stanovách a Organizačnom poriadku ObFZ.

§ 24
Revízna komisia ObFZ
1. Revízna komisia je nezávislý orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu hospodárenia
s prostriedkami ObFZ a dodrţiavanie noriem a poriadkov ObFZ.
2. Predseda komisie má právo nazerať do účtovných spisov a uznesení orgánov ObFZ.
3. Revíznu komisiu tvoria predseda a dvaja členovia zastupujúci kluby regiónu Banská
Bystrica a Brezno. Predseda komisie riadi jej činnosť.
4. Revízna komisia predkladá Konferencii ObFZ raz ročne správu o kontrole hospodárenia
zväzu.

§ 25
Volebná komisia ObFZ
1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov a členov orgánov ObFZ,
ktorých podľa týchto stanov volí Konferencia. Kontroluje priebeh volieb a vyhlasuje ich
výsledky.
2. Komisia rozhoduje o sťaţnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a
priebehom volieb na Konferencii.
3. Komisia sa skladá z predsedu a štyroch členov (dvaja za Banskobystrický okres a dvaja za
Brezniansky okres), ktorých volí a odvoláva Konferencia.
4. Funkčné obdobie komisie začína na Konferencii najbliţšie predchádzajúcej volebnej
Konferencii, na ktorej sú zvolení predseda a členovia komisie. Ak komisia nebola zvolená,
alebo ak stratila spôsobilosť na vykonávanie činnosti, Výkonný výbor do jej zvolenia ustanoví
dočasnú Volebnú komisiu, ktorú následne schvaľuje Konferencia.
5. Postavenie, právomoci a konanie Volebnej komisie upravuje Volebný poriadok.

§ 26
Disciplinárna komisia ObFZ
1. Disciplinárna komisia je prvostupňový orgán zabezpečenia spravodlivosti ObFZ.
Rozhoduje o porušení predpisov ObFZ, SsFZ a SFZ, rozhodnutí orgánov ObFZ zo strany jeho
členov, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SFZ a
predpisov ObFZ.
2. Predsedu komisie volí a odvoláva Konferencia. Ostatných členov s prihliadnutím na návrh
predsedu komisie volí a odvoláva Výkonný výbor.

3. Členmi komisie nemôţu byť volení funkcionári ObFZ, pracovníci aparátu ObFZ a aktívni
rozhodcovia ObFZ.
4. V rámci svojej pôsobnosti je komisia povinná predovšetkým:
a) rozhodovať o previneniach jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v súťaţiach ObFZ,
b) rozhodovať aj o iných veciach, ktoré jej boli postúpené Konferenciou, Výkonným
výborom, komisiami a aparátom ObFZ v oblastiach jej pôsobnosti,
c) viesť evidenciu disciplinárnych opatrení jednotlivcov a kolektívov, vyhodnocovať súťaţe v
rámci ObFZ po stránke disciplinárnej.
5. Komisia je oprávnená predovšetkým:
a) predkladať návrhy, zmeny a doplnky Disciplinárneho poriadku SFZ,
b) navrhovať predpisy a opatrenia smerujúce k zabezpečeniu poriadku, disciplíny, fair-play v
súťaţiach ObFZ a vo futbalovom hnutí vôbec,
c) organizovať školenia, semináre a aktivity v rámci svojej pôsobnosti a zúčastňovať sa
podobných akcií poriadaných v rámci SFZ a SsFZ.
6. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú schvaľuje predseda, resp. člen komisie,
ktorý ho zastupuje.
7. Predseda komisie sa zúčastňuje zasadnutí Výkonného výboru, bez práva hlasovať.

§ 27

Odvolacia komisia ObFZ
1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti ObFZ.
2. V odvolacom konaní ObFZ má rozhodovaciu právomoc ako odvolací orgán prvého stupňa.
3. Prerokováva odvolania podané jednotlivcami alebo kolektívmi proti rozhodnutiam
Disciplinárnej komisie a ostatných komisií ObFZ.
4. Komisia je zloţená z troch členov. Predsedu Odvolacej komisie volí a odvoláva
Konferencia, zúčastňuje sa zasadnutí Výkonného výboru ObFZ a rokovania Konferencie bez
práva hlasovať. Členov komisie schvaľuje na návrh predsedu komisie Výkonný výbor, po
jednom zástupcovi za Banskobystrického a Breznianskeho okresu.
5. Komisia sa pri svojej činnosti riadi príslušnými predpismi, ktoré schvaľuje Výkonný výbor.
Komisia po prevzatí odvolania jeho obsah preskúma, vykoná vlastné šetrenie na podklade
materiálov poskytnutých komisiou, ktorá vo veci rozhodla a podľa príslušných predpisov
vydá rozhodnutie v stanovenom termíne, ktoré zverejní v Úradnej správe ObFZ.
6. Proti konečnému rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ a Výkonného výboru je moţné
podať opravný prostriedok na Odvolaciu komisiu SFZ, podľa čl. 59 Stanov SFZ, resp. na
Rozhodcovský súd, pri dodrţaní týchto stanov

§ 28
Právna subjektivita ObFZ
1. ObFZ je občianskym zdruţením s právnou subjektivitou.
2. V mene ObFZ rokuje VV ObFZ, ktorý navonok zastupuje predseda zväzu, podpredseda
alebo poverený člen Výkonného výboru v rozsahu daného poverenia predsedom zväzu.

§ 29
Hospodárenie ObFZ

Moţné majetkové a finančné zdroje ObFZ sú predovšetkým:
- majetok a finančné zdroje získané delimitáciou a prevodom z iných subjektov.
- príspevky riadnych a pridruţených členov.
- poplatky za muţstvá štartujúce v majstrovských súťaţiach.
- poplatky za registráciu hráčov.
- poplatky za prestupy hráčov.
- správne poplatky a peňaţné sankcie uloţené orgánmi ObFZ.
- dotácie od SsFZ a SFZ na podporu mládeţníckeho futbalu, činnosť ObFZ a výchovu
rozhodcov.
- príjmy od sponzorov, z predaja tlačív a publikácií viaţúcich sa k futbalu.
- príjmy za zvyšovanie kvalifikácie členov realizačných tímov a funkcií viaţúcich sa
k futbalu.

§ 30
Finančné hospodárenie ObFZ
1. ObFZ hospodári na základe rozpočtu schváleného Konferenciou ObFZ.
2. Bezprostredné spravovanie finančných operácií spracúva osoba poverená VV ObFZ, ktorá
spolupracuje s ekonomickým tajomníkom a sekretárom zväzu.
3. VV ObFZ operatívne, aspoň raz za štvrťrok, hodnotí trendy v hospodárení a v prípade
potreby navrhuje Konferencii ObFZ vykonať korekcie rozpočtu zväzu.
4. VV ObFZ predkladá Konferencii ObFZ raz ročne správu o hospodárení a návrh rozpočtu.
5. Finančné hospodárenie sa riadi záväznými normami, platnými pre rozpočtové
a príspevkové organizácie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
Výklad Stanov ObFZ
1. Záväzný výklad Stanov ObFZ prináleţí Konferencii ObFZ, ktorá si k predmetnej záleţitosti
vyţiada stanovisko Revíznej komisie ObFZ.
2. Vo všetkých prípadoch, ktorá nie sú riešené v Stanovách ObFZ a ostatných predpisoch
ObFZ a týkajú sa činnosti ObFZ, rozhoduje Konferencia ObFZ.
3. Tieto stanovy sú v zhode so Stanovami SFZ a Stanovami SsFZ.

§ 32
Zánik ObFZ a majetkové vysporiadanie
1. Zánik ObFZ je moţný, ak o tom rozhodne riadna resp. mimoriadna konferencia Oblastného
futbalového zväzu.
2. V prípade zániku ObFZ sa jeho majetok prevedie na nástupnícku organizáciu, prípadne sa
rozdelí rovnomerne všetkým členom.

§ 33
Účinnosť Stanov ObFZ

Stanovy Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica boli prerokované a schválené na
konferencii ObFZ dňa 26. mája 1990, doplnené na konferencii 8. januára 1994 a na
konferencii 10. januára 1998. Stanovy ObFZ aj s doplnkami boli schválené Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky 23. marca 1998.
Ďalšie doplnenie Stanov ObFZ bolo schválené a upravené na zasadnutí Rady ObFZ dňa 30.
novembra 2011.
Inovovaná a posledná verzia Stanov ObFZ, ktorá je v súlade so Stanovami SFZ a Stanovami
SsFZ bola prerokovaná a schválená na Konferencii ObFZ dňa 9. marca 2013, doplnená bola
na Konferencii ObFZ dňa 23. novembra 2013 a definitívne upravená a schválená na
Konferencii ObFZ dňa 15. marca 2014. Stanovy ObFZ nadobúdajú účinnosť dňom ich
schválenia Konferenciou ObFZ.
Stanovy ObFZ sú otvoreným dokumentom. Moţno ich pripomienkovať a následne dopĺňať
tak, aby prípadné úpravy schválila konferencia ObFZ pri dodrţaní príslušných článkov týchto
stanov súvisiacich s prípravou, konaním a schvaľovaním dokumentu na konferencii.

Registrácia Stanov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica bola vykonaná na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

Dňa 30. apríla 2014

pod číslom VVS/1 - 900/90 717 - 5.
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pečiatka a podpis
Ministerstva vnútra SR

