NÁVRH NA ZARADENIE DO KANDIDÁTKY
NA FUNKCIU ČLENA KOMISIE ObFZ NA OBDOBIE ROKOV 2018-2021
Futbalový oddiel - futbalový klub (iný orgán): ….....................................................................
na zaradenie do kandidátky pre voľby na zasadnutí VV ObFZ Michalovce dňa 12.2.2018 navrhuje:
funkcia, na ktorú je návrh podaný: .......................................................................................................
meno, priezvisko, titul navrhovaného: ..................................................................................................
dátum narodenia navrhovaného: ............................................................................................................
presná adresa bydliska navrhovaného: ..................................................................................................
číslo mobilu navrhovaného: ..................................................................................................................
osobná e-mailová adresa navrhovaného: ...............................................................................................
klubová príslušnosť navrhovaného: ......................................................................................................
funkcia navrhovaného v klube: .............................................................................................................
dôvod návrhu: ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
V .......................................... dňa ................................
--------------------------------podpis prvého funkcionára
--------------------------------čitateľné meno a priezvisko

---------------------------------podpis druhého funkcionára
pečiatku subjektu,
ktorý návrh podáva

--------------------------------funkcia vo FO - FK

---------------------------------čitateľné meno a priezvisko
---------------------------------funkcia vo FO - FK

Stanovisko navrhovanému k návrhu:
Svojím doleuvedeným vlastnoručným podpisom potvrdzujem svoj súhlas so zaradením do
kandidátky pre voľby na zasadnutí VV ObFZ dňa 12.2.2018 na uvedenú funkciu člena komisie
ObFZ, pričom súhlasím aj so spracovaním svojich osobných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonicky kontakt, e-mailový kontakt) v ObFZ v súvislosti s
voľbami, ako aj so zverejnením svojej podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo
audiovizuálny záznam z konania zasadnutia VV za účelom propagácie ObFZ a preukázania
transparentnosti priebehu zasadnutia. Zároveň vyhlasujem, že som individuálnym členom SFZ
(resp. že som podal prihlášku za člena SFZ), a že som spôsobilý na právne úkony bez obmedzení.
Týmto svojím podpisom potvrdzujem aj čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti.
V .......................................... dňa ................................

-----------------------------------------------vlastnoručný podpis navrhovaného

Poznámka:

Tento návrh po prerokovaní vo výkonnom orgáne subjektu sa odporúča prediskutovať s navrhovaným a
po jeho súhlase ho mu doručiť (s uvedením: funkcie, na ktorú je návrh podaný; mena, priezviska, titulu
navrhovaného; dôvodu návrhu; podpisov, čitateľných mien, priezvisk a funkcií 2 funkcionárov subjektu, ktorý
návrh dáva; odtlačku pečiatky subjektu, ktorý návrh podáva; dátumu podania návrhu) k doplneniu jeho údajov
alebo ho spolu s ním vyplniť. Návrh sa má doručiť na ObFZ písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou na
adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01
Michalovce, a to tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr dňa 9.2.2018 do 15:00 h.

