Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
Zhodnotenie činnosti VV ObFZ Michalovce v 1. polroku 2016
Činnosť jednotlivých orgánov ObFZ medzi konferenciami ObFZ riadil 7-členný Výkonný výbor ObFZ
Michalovce.
Výkonný výbor ObFZ mal v hodnotenom období 6 svojich zasadnutí, zvyčajne v druhý pondelok v mesiaci. Na
zasadnutia VV boli prizývaní predseda RK, sekretár ObFZ a podľa potreby aj predsedovia ďalších komisií (väčšinou
len KR, ŠTK, DK). Na nich sa prerokoval program v zmysle plánu zasadnutí na 1. polrok 2016 a pozvánky na príslušné
zasadnutie. VV na každom zasadnutí hodnotil realizáciu uznesení, priebeh súťaží, činnosť jednotlivých komisií a
sekretariátu za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia VV, operatívne riešil aktuálne otázky ObFZ (materiálne
vybavenie, nájomné, organizovanie podujatí a rôznych akcií).
Prenos informácií z konferencií SFZ a VsFZ na zasadnutiach VV zabezpečoval predseda ObFZ (členmi
konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce sú v tomto 4-ročnom funkčnom období okrem neho aj Zdenko Hudák z TJ
Veľké Revištia a Peter Pilch z ŠK Strážske) a zo zasadnutí VV VsFZ Ján Špivák (člen VV VsFZ).
Za hodnotené obdobie VV prijal 113 uznesení, ktoré boli zrealizované takto:
- vzaté na vedomie - 48 (415,416,417,419,421,429,430,432,434,435,436,440,441,443,445,449,450,
452,453,456,459,462,463,465,468,470,472,473,474,476,478,479,480,481,482,483,484,494,497,499,500,502,504,506,
507,521,522,526);
- schvaľovacie - 44 (414,418,420,422,425,426,427,428,431,433,439,442,446,448,451,454,455,457,
458,460,464,467, 469,471,477,487,489,490,491,492,495,498,501,503,505,508,509,510,512,513,517,518,519,520);
- splnené - 17 (423,424,437,438,444,447,461,466,475,488,493,496,511,514,515,516,525);
- plnia sa v termíne - 3 (485,486,523) - v jednom z nich VV uložil každému FO a FK mať všetky
svoje zberné faktúry za 04-05/2016 importované na účte SFZ do 24.6.2016 do 15:00 h a zbernú faktúru za 06/2016 do
8.7.2016 (kópiu dokladu o jej úhrade bol klub povinný doručiť na konferenciu dňa 8.7.2016) - za 04 ich nedoručil
Sejkov; za 05 - Choňkovce, Nižná Rybnica;
- nesplnené - 1 (524) - VV uložil každému R a D všetky svoje nepredložené doklady o úhrade
finančných podlžností voči jednotlivým orgánom ObFZ doručiť na ObFZ do 24.6.2016 do 15:00 h - nedoručil ich rozh.
Martin Jakubec.
Po každom zasadnutí VV sekretár ObFZ spracoval zápis zo zasadnutia, ktorý z ObFZ e-mailom zasielal
členom VV a predsedom komisií. Základné informácie o jednotlivých zasadnutiach VV boli zverejňované v ÚS.
V Michalovciach dňa 24.06.2016

Ing. Jaroslav B e n d z á k ,
sekretár ObFZ Michalovce

