STANOVY
Oblastného futbalového zväzu Lučenec so sídlom v Lučenci
Čajkovského 16, 984 01 Lučenec
Článok 1
Názov, sídlo, právna forma
1. Oblastný futbalový zväz Lučenec, so sídlom v Lučenci (ďalej len „ObFZ“) je športovým združením, ktoré
dobrovoľne vytvorili futbalové kluby pôsobiace na území okresov Lučenec a Poltár.
2. ObFZ má právnu formu občianskeho združenia, založeného podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov.
3. ObFZ je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu a Stredoslovenského futbalového zväzu. Sídlo
ObFZ je na adrese: Čajkovského 16, 98401 Lučenec.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely Stanov a ostatných predpisov ObFZ sa rozumie pod pojmom:
a) aparát ObFZ – osoby, ktoré na základe pracovnej alebo inej zmluvy podliehajú priamemu riadeniu SFZ
a plnia úlohy v prospech ObFZ;
b) člen ObFZ - riadny člen ObFZ, individuálny člen, pridružený člen alebo čestný člen ObFZ;
c) funkcionár - člen orgánu ObFZ, alebo orgánu jeho členstva (tréner, rozhodca, delegát a ďalšia osoba
zodpovedná za technické, zdravotnícke, administratívne a iné záležitosti);
d) profesionálny a amatérsky futbal - futbal mužov, dorastencov, žiakov a žien na rôznych úrovniach
riadenia;
e) futbalové hnutie - komunita fyzických osôb, právnických osôb, občianskych združení, pôsobiaca na
území ObFZ, hrajúcich jeho súťaže;
f) hráč – fyzická osoba, ktorá je registrovaná ako hráč/hráčka za klub súťažiaci vo futbale;
g) organizovaný futbal - súťaž vo futbale v rámci SFZ, SsFZ a ObFZ v súlade s pravidlami futbalu;
h) písomná komunikácia - bežná písomná forma i elektronická pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní
informácií, podaní, rozhodnutí a iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne ISSF, alebo ich
zverejnenie na webovej stránke ObFZ (úradné správy, delegačné listy a pod.);
i) reprezentant - hráč, ktorý reprezentuje ObFZ v rôznych výberoch a turnajoch v rámci ObFZ, SsFZ, SFZ;
j) rozhodnutie futbalového orgánu – záväzné rozhodnutie ObFZ, SsFZ, SFZ a ich komisií v rámci výkonu
ich právomocí;
k) strategický plán - koncepčný dokument ObFZ, ktorý je schvaľovaný konferenciou na návrh Výkonného
výboru ObFZ (ďalej len „VV“);

l) spravodlivý proces - proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní zákonnosti,
nezávislosti, nestrannosti, rovnosti, prezumpcie neviny, práva na obhajobu, informácie a dodržiavanie lehôt;
m) súťaž – dlhodobé súťaže, turnaje, alebo stretnutia futbalu, ženského futbalu, futsalu alebo plážového
futbalu organizovaného SFZ, SsFZ, ObFZ alebo jeho členmi po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrení
príslušného riadiaceho orgánu futbalu;
n) športový odborník - tréner, rozhodca, delegát, pozorovateľ rozhodcov, lekár, masér, športový manažér,
usporiadateľ, organizátor;
o) väčšina nadpolovičná – najmenej počet delegátov/členov orgánu ObFZ rovnajúci sa súčtu polovice
počtu všetkých delegátov/členov (pri nepárnom počte zaokrúhlene na celé čísla dole) plus jeden
delegát/člen;
p) väčšina jednoduchá - najmenej väčšina prítomných delegátov/členov orgánu ObFZ pri dodržaní
stanovených podmienok pre uznášaniaschopnosť;
r) kvalifikovaná väčšina - najmenej sedemdesiatpercentná väčšina všetkých delegátov/členov príslušného
kolektívneho orgánu ObFZ (zmena stanov a zmena štruktúr súťaží);
s) predpisy futbalového hnutia - záväzné interné predpisy FIFA, UEFA a SFZ, pokiaľ nie sú v rozpore
s právnym poriadkom EÚ a SR, vrátane platných medzinárodných zmlúv.

Článok 3
Účel vzniku a hlavné činnosti ObFZ
1. ObFZ bol založený ako nezávislé občianske združenie futbalových klubov, pôsobiacich na území ObFZ
(okresy Lučenec a Poltár).
2. Poslaním ObFZ je starostlivosť o rozvoj a organizovanie futbalových súťaží na jeho území, pričom jeho
činnosti nie sú podnikaním vykonávané za účelom zisku, ale príjmy sa využívajú na napĺňania poslania
a cieľov ObFZ a na úhradu výdavkov s nimi spojených.
3. Účelom činnosti ObFZ je najmä:
a) zastupovať záujmy futbalových klubov a futbalového hnutia ObFZ LC a ich členov, spracovávať
koncepciu rozvoja futbalu v oblasti;
b) starať sa o rozvoj futbalu v celej šírke s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu;
c) spolupracovať so štátnymi orgánmi, samosprávou a sponzormi v oblasti;
d) vydávať rozpisy súťaží a ďalšie predpisy pre ObFZ a súťaže organizované v rámci ObFZ;
e) organizovať a riadiť súťaže, stretnutia a podujatia v oblasti pre rozvoj futbalu v oblasti;
f) podporovať aj rozvoj ženského futbalu, spolupracovať so zástupcami futsalu, zabezpečovať
súčinnosť pri organizovaní školského futbalu;
g) organizovať dlhodobé súťaže na území oblasti;
h) pripravovať oblastné reprezentačné výbery na turnaje;
i) realizovať a podporovať projekty pre kultúru diváka, boja proti ovplyvňovaniu športových
výsledkov, vzdelávanie odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia);
j) koordinovať spoluprácu medzi členmi ObFZ a byť im nápomocní;

k) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej činnosti,
najmä trénerov, lekárov, masérov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, manažérov a iných
funkcionárov, vrátane vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR;
l) podporovať, usmerňovať a kontrolovať zásady fair-play a športovej etiky, bojovať proti korupcii,
intolerancii, rasizmu a násiliu vo futbale;
m) rešpektovať Stanovy SFZ, ostatné predpisy a rozhodnutia SFZ.

Článok 4
Princípy a vzťahy ObFZ
1. ObFZ, jeho orgány a členovia uplatňujú princípy všeobecné a osobitné.
2. Všeobecné princípy sú:
a) princípy fair-play: podpora etiky a nie víťazstva za každú cenu;
b) princíp odbornosti: prihliadať na odbornú spôsobilosť a vedomosti pri vytváraní a obsadzovaní
pozícií;
c) princíp efektívnosti a hospodárnosti: pri rozhodovaní uplatňovať minimalizovanie nákladov;
d) princíp kauzality: pri riešení problémov skúmať aj príčinu a riešiť prevenciu proti opakovaniu.
3. Osobitné princípy sú:
a) princíp územný - podľa ktorého sa FK zúčastňujú na súťažiach riadených ObFZ.
4. ObFZ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
5. V štruktúrach ObFZ nie je prípustná politická a náboženská agitácia, diskriminácia, rasová a etnická
nenávisť, hanobenie národa a rasy, vyhrážanie útokom na inú oblasť, pôvod, pohlavie, jazyk.
6. Členovia ObFZ sú povinní dodržiavať stanovy a iné predpisy SFZ, SsFZ, ObFZ, UEFA, FIFA,
rešpektovať zásady lojality, čestnosti, športového správania, princípy fair-play, dodržiavať zásady športovej
etiky a etický kódex futbalu.
7. Členovia ObFZ sú povinní dbať na dobré meno futbalu na Slovensku, v SsFZ, ObFZ a nepoškodzovať ho.
8. Porušenie povinností uvedených v tomto článku, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto
stanov sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je možné postihnúť disciplinárnymi opatreniami v súlade
s týmito stanovami a Disciplinárnym poriadkom SFZ.

Článok 5
Normotvorná činnosť, záväznosť stanov a uznesení ObFZ
1. Stanovy sú najvyšším predpisom ObFZ a musia byť v zásadnom súlade so Stanovami SFZ a jeho
predpismi, musia byť v súlade s právnym poriadkom EÚ a SR. Stanovy a ostatné predpisy ObFZ musia byť
v súlade s predpismi UEFA a FIFA záväzného charakteru
2. V rámci ObFZ vydávajú príslušné ObFZ tieto predpisy záväzne pre všetkých členov ObFZ, ktorých
činnosti sa týkajú:
a) volebný poriadok - schvaľuje konferencia (upravuje prípravu a priebeh volieb do orgánov ObFZ)

b) rokovací poriadok - schvaľuje konferencia (upravuje pravidlá rokovania konferencie ObFZ)
c) štatúty, smernice a ostatné poriadky – upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti jednotlivých
úsekov, pravidlá činnosti komisií a ďalších orgánov - schvaľuje výkonný výbor
3. Úradné správy vydáva sekretariát ObFZ – schvaľuje predseda ObFZ.
4. Stanovy a ostatné predpisy členov musia byť v súlade s týmito stanovami a nesmú odporovať stanovám
SFZ a SsFZ. Za účelom posúdenia súladu stanov ObFZ zo stanovami SFZ je VV ObFZ oprávnený požiadať
SFZ o stanovisko.
5. Právoplatné rozhodnutia a uznesenia orgánov ObFZ, vydané v rámci ich právomoci a kompetencie sú pre
všetkých členov ObFZ záväzné.
6. Za porušenie stanov ObFZ, jeho poriadkov a smerníc sa voči jednotlivcom a kolektívom prijímajú
disciplinárne opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku SFZ, Rozpisu súťaží, Súťažného poriadku SFZ
a týchto stanov.
7. Členovia ObFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov ObFZ o záležitostiach
ich členstva.
8. Riešenie sporov prináleží príslušným orgánom ObFZ, pričom členovia sú povinní rešpektovať právomoc
športového súdu SFZ. Na Odvolaciu komisiu SFZ resp. Športový súd sa príslušný člen ObFZ môže obrátiť
až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi ObFZ.
9. Disciplinárne opatrenia sa ukladajú v disciplinárnom konaní, ktorého pravidlá sú upravené
v disciplinárnom poriadku. Ukladané disciplinárne opatrenia musia byť oprávnené a primerané k druhu
a závažnosti porušenia pravidiel alebo predpisov.
10. ObFZ a jeho členovia hrajú organizovaný futbal podľa pravidiel futbalu vydaných Medzinárodnou radou
futbalových asociácií (v skratke IFAB), ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.

Článok 6
Členstvo v ObFZ
1. ObFZ má riadnych, pridružených, individuálnych a čestných členov.
2. Riadnymi členmi sú futbalové kluby hrajúce majstrovské futbalové súťaže. Riadni členovia musia mať
právnu subjektivitu.
3. O prijatí riadneho člena SFZ rozhoduje konferencia SFZ, pričom žiadateľ musí podať prihlášku
adresovanú SFZ a priložiť potrebné dokumenty stanovené v stanovách SFZ čl. 28, bod 5. Na podanej
prihláške musí byť aj písomné potvrdenie ObFZ Lučenec, že súhlasí s prijatím nového člena.
4. Za čestných členov môžu byť konferenciou zvolené fyzické osoby alebo združenia, ktoré sa zvlášť
zaslúžili o rozvoj futbalu v oblasti, alebo ho v rozvoji významne podporujú
5. Konferencii na zvolenie riadneho, pridruženého a čestného člena navrhuje VV ObFZ.
6. Práva a povinnosti členov sú upravené v týchto stanovách.

Článok 7
Práva a povinnosti riadnych, pridružených, individuálnych a čestných členov
Riadni členovia ObFZ predovšetkým:
1) vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v obciach a mestách v okresoch Lučenec a Poltár;
2) starajú sa o všestranný rozvoj futbalu, predovšetkým sa usilujú o jeho príťažlivosť medzi mládežou;
3) spolupracujú so štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy;
4) zastupujú spoločné záujmy členov;
5) vydávajú vlastné stanovy, organizačné poriadky v ktorých upravujú práva a povinnosti svojich
individuálnych členov, stanovujú rozsah svojej právnej a ekonomickej subjektivity a rozhodujú
o svojom organizačnom začlenení (samostatný klub alebo oddiel TJ), ako aj o vstupe do ObFZ;
6) navrhujú zástupcov do orgánov ObFZ, SsFZ ako aj delegátov na konferencii ObFZ, či iných
telovýchovných orgánov;
7) získavajú prostriedky na zabezpečenie činnosti klubu, platia príspevky do súťaže v stanovených
rozsahoch;
8) zúčastňujú sa so svojimi družstvami príslušných súťaží ObFZ, kde za nich štartujú len riadne
registrovaní hráči a sú povinní rešpektovať predpisy a smernice SFZ, SsFZ a ObFZ;
9) na konferencii ObFZ uplatňujú svoje práva prostredníctvom poverených delegátov;
10) predkladajú návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie.
Čestní členovia ObFZ predovšetkým:
1) sa môžu zúčastňovať na rokovaniach konferencií ObFZ ako hostia alebo ak sú delegovaní ako
delegáti do orgánov zväzu;
2) podporujú záujmy ObFZ a podľa možnosti aktívne napomáhajú rozvoju futbalového hnutia.
Riadni členovia majú právo vystúpiť z ObFZ.
VV môže pozastaviť členstvo v ObFZ, ak je člen podozrivý z:
a) ovplyvňovania výsledku;
b) trestných činov korupcie;
c) inej závažnej trestnej činnosti.
Člen môže byť vylúčený z ObFZ ak:
a) porušuje stanovy a predpisy ObFZ;
b) prestal spĺňať podmienky členstva (štartovné a členské príspevky);
c) neprihlásenia žiadneho družstva do súťaže ObFZ vo dvoch po sebe nasledujúcich súťažných
ročníkoch.
O vylúčení člena rozhoduje konferencia kvalifikovanou v
äčšinou hlasov.

Článok 8
Vznik a zánik členstva v ObFZ
1. Členom ObFZ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Riadnym
členom ObFZ sa FK stáva zaradením družstva do súťaží riadených týmto ObFZ. Na vznik členstva v ObFZ
nie je právny nárok.
2. O prijatí za člena, pozastavení členstva alebo o vylúčení člena z ObFZ rozhoduje príslušný orgán ObFZ v
súlade s týmito stanovami.
3. Členstvo v ObFZ zaniká:
a) vystúpením
b) vylúčením
c) smrťou alebo právnym zánikom člena
d) právnym zánikom ObFZ
4. Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v ObFZ. Zánik členstva
nezbavuje člena finančných a iných záväzkov voči SFZ, SsFZ, ObFZ a ich členom.
5. V prípade, ak zanikne FK v súlade so Smernicou SFZ o právnych - organizačných zmenách v kluboch a
ich zaradení do súťaží (zánik v dôsledku zlúčenia), má zanikajúci FK za povinnosť dohrať súťaž
prebiehajúceho ročníka. V prípade zániku členstva bez dohratia začatých súťaží, dôsledky z hľadiska
platnosti výsledkov odohratých a neodohratých stretnutí sa riešia podľa Súťažného poriadku SFZ.

Článok 9
Súťaže ObFZ
1. ObFZ organizuje a riadi súťaže družstiev FK vo futbale v oblasti, ktoré sú uvedené v rozpise súťaží ObFZ
2. Majstrovské súťaže sú organizované na princípe postupu a zostupu družstiev medzi súťažami vyšších
a nižších stupňov riadenia, pričom rešpektujú pyramídový spôsob riadenia na základe územného princípu.
3. Právo družstva FK štartovať v oblastných súťažiach závisia na športových kritériách stanovených
rozpisom súťaží.
4. Okrem športových kritérií účasť družstva FK v majstrovských súťažiach môže byť podmienená aj ďalšími
kritériami stanovenými riadiacim orgánom súťaží.
5. Riadni členovia ObFZ nesmú byť členmi iného národného zväzu, nesmú sa zúčastniť majstrovských
súťaží organizovaných a riadených inými národnými zväzmi.

Článok 10
Hráči
1. V stretnutiach súťaží organizovaných ObFZ a jeho členmi môžu aktívne hrať iba hráči, ktorí sú riadne
registrovaní za príslušný FK. Ak ide o súťaže škôl alebo iných organizácií, ktoré sú organizované v rámci
činnosti ObFZ, rozhodujúca je príslušnosť ku škole alebo inej organizácii zapojenej do súťaže.
2. Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zaevidovanie registrácie alebo jej zmeny oprávnenou
osobou v ISSF

3. Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný najviac v jednom FK, najviac v jednom futsalovom klube,
alebo klube plážového futbalu.
4. Amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri prestupoch hráčov sú upravené prestupovým
poriadkom, vychádzajúcim z platných Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov (FIFA Regulations for
the Status and Transfer of Players).

Článok 11
Orgány ObFZ
ObFZ v záujme napĺňania hlavných cieľov, dosahovania účelu činnosti a realizácie stanovených úloh
vytvára svoje orgány so zastupiteľskou, normotvornou (v rámci ObFZ), výkonnou, kontrolnou, odvolacou
a administratívnou právomocou.
Orgánmi ObFZ sú:
a) konferencia - je najvyšším zastupiteľským a normotvorným orgánom ObFZ;
b) výkonný výbor - výkonnými orgánmi sú predseda ObFZ a výkonný výbor;
c) revízna a volebná komisia - sú kontrolnými orgánmi ObFZ;
d) odvolacia komisia - je orgánom pre zabezpečenie spravodlivosti v ObFZ;
e) administratívnymi orgánmi - sú sekretár a odborné komisie.
Odborné komisie ObFZ sú orgánmi pre riadenie súťaží, prestupov, evidencie a delegovania rozhodcov a
delegátov, trénerov, evidencie poplatkov a pokút.
Za člena orgánu ObFZ môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá má individuálne členstvo v SFZ, je
spôsobilá na právne úkony bez obmedzenia, je bezúhonná a súhlasí s kandidatúrou. Členovia orgánov ObFZ sú
povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so zákonom, s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami ObFZ a jeho členov.

1. Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak, na spôsobilosť orgánov ObFZ sa vyžaduje zvolenie predsedu
a najmenej dvoch ďalších členov (mimo VV ObFZ).
2. Pre prijímanie uznesení platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu a nezastupiteľnosť člena členom v
týchto orgánoch. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
3. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov ObFZ je nasledovná:
a) výkonný výbor a predseda zodpovedá konferencii;
b) revízna komisia a odvolacia komisia zodpovedá konferencii;
c) odborné komisie ObFZ zodpovedajú VV;
d) volebná, návrhová, mandátová komisia zodpovedajú konferencii;
e) sekretár zodpovedá predsedovi a VV;
f) ostatné zriadené pracovné komisie a skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.
4. Funkčné obdobie orgánov a funkcionárov ObFZ je štyri roky. Ich funkčné obdobie končí zvolením
nových orgánov a funkcionárov.
5. Funkcia predsedu alebo člena iného orgánu zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia;

b) vzdaním sa funkcie;
c) odvolaním z funkcie;
d) právoplatným odsúdením za korupciu, úmyselný trestný čin, súvisiaci s výkonom funkcie,
pozbavením spôsobilosti na právne úkony;
e) smrťou.
6. Ak zanikne výkon funkcie predsedu, vykonáva jeho funkciu podpredseda až do novej voľby. Pri zániku
členstva voleného orgánu, môže VV poveriť výkonom funkcie inú osobu až do doby novej voľby.

Článok 12
Konflikt záujmov
1. Členovia orgánov ObFZ musia v záležitostiach klubu, ktorý zastupujú zachovávať nestrannosť.
2. V podmienkach ObFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v zastupiteľskom, výkonnom a
kontrolnom orgáne, ako aj nezlučiteľnosť postavenia pracovníka aparátu ObFZ s výkonom volenej funkcie v
tom istom období.
3. Členovia orgánov ObFZ volení konferenciou nesmú byť počas trvania ich mandátu zvolení ani inak
ustanovení za delegátov konferencie.
4. Výkon funkcie vo VV alebo členstvo v kontrolnom orgáne alebo v odbornej komisii je nezlučiteľné s
výkonom rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
5. Predseda revíznej komisie, odvolacej komisie, disciplinárnej komisie, komisie rozhodcov nesmie byť
funkcionár futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených futbalovým zväzom v rámci ObFZ.
6. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmov rozhodne predsedajúci orgánu o člena ktorého ide.
O konflikte záujmu predsedajúceho rozhodnú členovia tohto orgánu tajným hlasovaním.

Článok 13
Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie
1. Konferencia alebo VV môže odvolať osobu z funkcie do ktorej ju tieto orgány zvolili alebo ustanovili.
Návrh musí byť pritom riadne odôvodnený, odvolávaný sa môže obhajovať pred príslušným orgánom.
2. Oznámenie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie má okamžité účinky. Návrh naň môže vzniesť
delegát konferencie, člen VV, sekretár alebo predseda komisie. O pozastavení funkcie rozhodne VV ObFZ.

Článok 14
Konferencia ObFZ
1. Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom ObFZ, ktorý prijíma najzávažnejšie rozhodnutia
futbalového hnutia ObFZ.
2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
3. Riadna konferencia sa koná spravidla 1 krát za kalendárny rok, mimoriadna sa zvoláva za osobitných
podmienok, volebná sa koná 1 krát za štyri roky, kde sa volí predseda ObFZ, členovia VV, predseda

disciplinárnej komisie, predseda a členovia volebnej komisie, predseda revíznej komisie, predseda odvolacej
komisie, delegáti na konferenciu SsFZ.
4. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby sa nepovažuje za volebnú.
5. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci (spravidla predseda alebo ním poverená osoba - člen VV).
6. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok a Volebný poriadok.

Článok 15
Príprava konferencie
1. Kľúč k voľbe delegátov konferencie ObFZ stanoví VV ObFZ, rešpektuje pritom princíp rovnakého
zastúpenia klubov a zásadu, že každý klub môže zastupovať iba jeden delegát.
2. Delegát sa preukáže pred konferenciou pri prezentácii poverením zastupovať príslušný klub. Delegát
nesmie zastupovať viacero klubov.
3. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Delegátov konferencie nahlasujú 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 môže delegáta
zastupovať náhradník, ktorý je však na konferencii kreovaný obdobným spôsobom ako delegát.
4. Delegátov na konferenciu s ich kontaktnými údajmi nahlasujú kluby najneskôr 10 dní pred konferenciou.
V odôvodnených prípadoch môže volebná komisia uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch a
náhradníkoch konferencie.
5. Konferencie sa zúčastňujú predseda, členovia VV, sekretár, predsedovia komisií, čestní členovia a hostia
bez práva hlasovať. Účasť hostí je podmienená pozvánkou a súhlasom predsedu, alebo predsedajúceho
konferenci.
Článok 16
Právomoci konferencie
Konferencia má v rámci ObFZ právomoc normotvornú a rozhodovaciu. Konferencia najmä:
a) schvaľuje stanovy a ich zmeny (musia byť zaslané 10 dní pred dňom konania konferencie jej
účastníkom, neskoršie zaslanie alebo zmeny len so súhlasom väčšiny prítomných delegátov);
b) schvaľuje volebný a rokovací poriadok a ich zmeny;
c) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena ObFZ, čestného člena ObFZ;
d) volí a odvoláva predsedu ObFZ, členov VV, predsedov revíznej a odvolacej komisie;
e) volí volebnú, mandátovú a návrhovú komisiu;
f) schvaľuje stratégiu futbalu v ObFZ;
g) schvaľuje rozpočet a hospodárenie ObFZ;
h) volí delegátov konferencie SsFZ;
i) rozhoduje a zániku ObFZ;
j) prerokúva správu o činnosti ObFZ od poslednej konferencie;
k) rozhoduje o vstupe ObFZ do SFZ, SsFZ, alebo iných organizácií a združení.

Článok 17
Uznášania schopnosť konferencie, voľby, mimoriadna konferencia
1. Riadna konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom
hlasovať. Volebná a mimoriadna konferencia je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná
kvalifikovaná väčšina delegátov s právom hlasovať.
2. Ak nie je konferencia schopná uznášať sa ani po 1 hodine, 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. Spôsob hlasovania na konferencii a ostatné otázky o priebehu konferencie neuvedené v Stanovách
upravuje volebný poriadok, ktorý schvaľujú delegáti konferencie. O procedurálnych veciach sa hlasuje
verejne.
5. Konferencia rozhoduje kvalifikovanou väčšinou prítomných delegátov predovšetkým o schválení Stanov
a ich zmien, o odvolaní predsedu ObFZ a členov VV a reorganizácie súťaží ObFZ. Pri voľbe predsedu
ObFZ musí kandidát získať v prvom kole nadpolovičnú väčšinu prítomných delegátov s právom hlasovať.
V druhom kole rozhoduje poradie podľa počtu získaných hlasov. Pri voľbe predsedov revíznej a odvolacej
komisie, členov VV ObFZ rozhoduje poradie podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov aj v
druhom kole musí volebná komisia vyhlásiť doplňujúce voľby. Podrobný priebeh volieb volebný poriadok.
6. Mimoriadna konferencia ObFZ môže byť zvolaná ak o to požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov
ObFZ. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu. Príprava a
priebeh mimoriadnej konferencie upravuje rokovací poriadok.
7. Sekretár ObFZ zostaví program konferencie na základe návrhov VV, riadnych členov ObFZ a ďaľších
oprávnených subjektov podľa týchto Stanov.
8. Na návrh predsedu alebo delegáta môže byť program konferencie pozmenený alebo doplnený na začiatku
konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom
hlasovať. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom
delegátmi na začiatku konferencie.
9. Program konferencie musí obsahovať nasledovné body:
a) vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami;
b) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu;
c) schválenie programu;
d) voľba orgánov a pracovných komisií;
e) vystúpenie predsedu alebo ním poverených osôb;
f) správa o činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie;
g) správa revíznej komisie;
h) schválenie uznesení.

Článok 18
Výkonný výbor ObFZ
1. Výkonný výbor je najvyšším orgánom ObFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov volia delegáti
konferencie, stanoveným v týchto stanovách volebným poriadkom.
2. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú Stanovami určené do právomoci
konferencie alebo iného orgánu ObFZ.
3. Výkonný výbor má 7 členov a je zložený z:
a) predsedu;
b) zástupcu mládeže a školského futbalu;
c) zástupcu trénerov;
d) zástupcu rozhodcov;
e) zástupcu pre ISSF, legislatívu a marketing;
f) zástupcu disciplinárneho orgánu;
g) zástupcu súťaží dospelých.
Členov VV ObFZ volia všetci delegáti konferencie s právom hlasovať.
4. Na zvolenie a odvolanie člena VV ObFZ je potrebná uznášaniaschopnosť konferencie, pričom voľby
upravuje volebný poriadok.
5. VV ObFZ zasadá raz za mesiac, zvoláva ho predseda a sekretár, riadi ho predseda ObFZ alebo ním
poverená osoba. Zasadnutia sa konajú v zmysle plánu zasadnutí tohto orgánu.
Právomoci VV ObFZ:
a) rozhoduje o otázkach majstrovských súťaží, schvaľuje miesto konania a organizáciu stretnutí, resp.
súťaží organizovaných v kompetencii ObFZ;
b) dohliada na činnosť komisií a ich členov môže pozývať na svoje zasadnutia;
c) prerokováva a uzatvára dohody s inými organizáciami;
d) zabezpečuje styk so SFZ, SsFZ, ak si to situácia vyžaduje aj s domácimi a zahraničnými športovými
zväzmi a organizáciami;
e) pripravuje návrhy na rokovanie konferencie ObFZ;
f) podľa podmienok a potrieb vytvára platený aparát ObFZ, stanovuje jeho kompetencie a právomoci;
zariaďuje neodkladné záležitosti aj nad rámec svojej základnej pôsobnosti o čom musí neodkladne
informovať konferenciu ObFZ;
g) schvaľuje program reprezentačných družstiev oblasti;
h) prerokováva účtovné uzávierky a rozpočet ObFZ;
i) zasadnutia VV ObFZ sú neverejné a bez práva hlasovať sa na nich zúčastňujú sekretár a predsedovia
RK a OK, zo zasadnutí sa vyhotovuje záznam;
j) prerokuje stratégiu ObFZ a projekty pre jej plnenie, zvoláva konferencie ObFZ a aktívy ObFZ,
k) ustanovuje trénerov reprezentačných výberov ObFZ;

l) schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre príslušný ročník;
m) rozhoduje o pozastavení členstva v ObFZ a predkladá v tomto smere návrhy konferencii ObFZ.

Článok 19
Rokovania VV ObFZ
1. Predseda ObFZ zvoláva VV podľa potreby, najmenej raz za mesiac podľa prijatého plánu práce. VV
musí zvolať ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov alebo klubov ObFZ.
2. VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia sa prijímajú
nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.

Článok 20
Predseda VV ObFZ
1. Štatutárnym orgánom ObFZ a jeho VV je predseda ObFZ.
2. Predseda ObFZ je členom VV s právom hlasovať.
3. Predseda ObFZ koná v mene ObFZ v právnych, administratívnych, organizačných vzťahoch je oprávnený
v mene ObFZ podpisovať písomnosti.
4. K zastupovaniu ObFZ môže predseda zmocniť v stanovenom rozsahu sekretára, prípadne ďalších členov
VV.
5. Predseda zvoláva schôdze VV a riadi ich činnosť.
6. Predseda je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach VV ObFZ (predaj
majetku, úvery).
7. Predseda je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov ObFZ, ako
aj orgánov jeho členov.

Článok 21
Komisie VV ObFZ
1. K operatívnemu riadeniu jednotlivých oblastí si VV ObFZ zriaďuje odborné komisie.
2. Na návrh predsedu ObFZ schvaľuje VV predsedov odborných komisií so zástupcov, ktorí boli zvolení
konferenciou do VV. Zároveň VV môže na návrh predsedu ObFZ odvolať z výkonu funkcie predsedu
komisie.
3. Predsedov ostatných odborných komisií volí a odvoláva VV ObFZ. Taktiež rozhoduje o vzniku novej
resp. zrušení existujúcej komisie.
4. Členov komisie schvaľuje na návrh jej predsedu VV ObFZ.
5. Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií môže upresniť osobitný predpis, štatút alebo smernica.

Článok 22
Revízna komisia ObFZ
1. Revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom ObFZ.
2. Revízna komisia je trojčlenná a jej predsedu volí konferencia ObFZ.
3. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
a) kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami ObFZ;
b) vykonávať činnosti a hospodárenia ObFZ podľa schváleného plánu;
c) vydávať stanoviská, odporúčania a rozhodnutia;
d) požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská funkcionárov a orgánov ObFZ, ako aj
aparátu ObFZ;
e) kontrolovať účtovné doklady;
f) predkladať správu o činnosti konferencii ObFZ

Článok 23
Disciplinárna komisia
1. Disciplinárna komisia ObFZ (ďalej len DK) je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti
ObFZ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z normotvorného systému SFZ a ObFZ,
porušení rozhodnutí orgánov ObFZ a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia v zmysle
ustanovení disciplinárneho poriadku.
2. Predsedu disciplinárnej komisie volí konferencia, ostatných členov na návrh predsedu VV ObFZ. DK je
najmenej 4- členná, nie z radov aparátu a aktívnych rozhodcov pôsobiacich v súťažiach ObFZ.
3. DK najmä:
a) rozhoduje o previneniach jednotlivcov a kolektívov v súťažiach ObFZ;
b) rozhoduje o previneniach rozhodcov, delegátov, trénerov, funkcionárov, divákov;
c) rozhoduje o veciach postúpených inými komisiami VV ObFZ a aparátom ObFZ;
d) vedie evidenciu trestov jednotlivcov a kolektívov, vyhodnocuje disciplínu v rámci ObFZ.

Článok 24
Odvolacia komisia
1. Odvolacia komisia ObFZ (ďalej len OK) je orgánom na zabezpečenie spravodlivosti, ktorý prerokúva
odvolania podané jednotlivcami alebo kolektívmi proti rozhodnutiam komisií ObFZ.
2. OK má rozhodovaciu právomoc v odvolacom konaní, ktoré je na úrovni ObFZ jednostupňové. OK
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie, proti rozhodnutiam
odborných komisií a iných orgánov ObFZ, proti ktorým je odvolanie prípustné.
3. Predsedu volí konferencia, ostatných členov na návrh predsedu VV. OK je najmenej trojčlenná.
4. Predseda OK sa zúčastňuje na zasadnutiach VV a rokovania na Konferencii bez práva hlasovať.

5. Komisia sa pri svojej činnosti riadi príslušnými predpismi, ktoré schvaľuje VV ObFZ. Komisia po
prevzatí odvolania jeho obsah preskúma, vykoná vlastné šetrenie na podklade materiálov poskytnutých
komisiou, ktorá rozhodla a podľa príslušných predpisov vydá rozhodnutie v termíne bez zbytočného
odkladu, ktoré sa zverejní v úradnej správe ObFZ.
6. Proti konečnému rozhodnutiu Odvolacej komisii a Výkonného výboru je možné podať opravný
prostriedok na odvolaciu komisiu SFZ, podľa čl. 59 Stanov SFZ, resp. na Športový súd, pri dodržaní čl. 5,
bod. 9 týchto stanov.
7. Podrobnosti o činnosti odvolacej komisie, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania,
poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje štatút OK a ďalšie predpisy SFZ.

Článok 25
Volebná komisia
1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov ObFZ a členov orgánov ObFZ, ktorých
podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh volieb a vyhlasuje ich výsledky.
2. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom
volieb na konferencii.
3. Volebná komisia sa skladá z predsedu a minimálne dvoch členov, ktorých volí konferencia. Volebná
komisia môže byť doplnená ďalšími členmi, ktorí zároveň plnia aj funkciu skrutátorov.
4. Fukčné obdobie členov volebnej komisie začína na konferencii najbližšie predchádzajúcej volebnej
konferencii, na ktorej sú zvolení predseda a jej členovia.
5. Ďalšie právomoci a konanie volebnej komisie upravuje volebný poriadok ObFZ.

Článok 26
Odborné komisie ObFZ
1. Komisie sú odbornými orgánmi vytvorenými ObFZ k operatívnemu riadeniu jednotlivých oblasti jeho
činností a sú oprávnené rozhodovať vo veciach im zverených stanovami a ostatnými predpismi ObFZ.
2. Vytváranie komisií je v kompetencii VV ObFZ.
3. Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami ObFZ, rozhodnutiami VV a konferencie, ani
ďalších noriem SFZ a ObFZ. Spory medzi komisiami rieši VV ObFZ.
4. Komisie sú uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov, zasadajú podľa plánu a potreby,
svoje závery zverejňujú cez úradné správy, na webovej stránke ObFZ. Rokovania komisií musia byť
zachytené formou zápisnice.
5. ObFZ zriaďuje pre svoju činnosť tieto komisie:
a) športovo-technickú (ŠTK);
b) komisia mládeže a školského futbalu (KM);
c) disciplinárna komisia (DK);
d) komisia rozhodcov a delegátov (KR);
e) trénersko – metodická (TMK);

f) Komisia pre legislatívu, ISSF a marketing;
g) hospodárska komisia (HK);
h) zdravotná komisia (ZK)
i) matričná komisia

Článok 27
Sekretár ObFZ
1. Výkonným administratívnym orgánom pre zabezpečenie plnenia úloh ObFZ je sekretár ObFZ. Je
v pracovno-právnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom.
2. Sekretár vykonáva administratívnu prácu ObFZ a poskytuje primeranú organizačno - technickú podporu
komisiám a orgánom ObFZ v ich činnosti.
Sekretár predovšetkým:
a) je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach VV a Konferencie, pripravovať tieto zasadnutia po
stránke technickej a obsahovej;
b) zodpovedá za organizačné a obsahové zabezpečenie podujatí organizované ObFZ, koordinuje
činnosť komisií;
c) v spolupráci s predsedami komisií spracováva návrh obsahového plánu zasadnutí VV, organizačne
a obsahovo pripravuje Konferenciu;
d) zodpovedá za pravidelné zverejňovanie úradných správ, oznámení a zápisníc, rozpočet ObFZ, správu
o hospodárení na webovej stránke ObFZ;
e) podieľa sa na vybavovaní korešpodencie ObFZ.
f) je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na zasadnutiach všetkých orgánov ObFZ, ako aj
orgánov jej členov.

Článok 28
Hospodárenie ObFZ
1. Účtovným obdobím ObFZ je jeden kalendárny rok. Príjmy a výdavky sú plánované tak, aby v priebehu
roka boli vyrovnané.
2. Za zostavenie rozpočtu zodpovedá predseda a sekretár ObFZ.
3. Rozpočet schvaľuje konferencia a predkladá ho sekretár ObFZ, okrem toho každoročne predkladá
konferencii správu o hospodárení ObFZ za predchádzajúce účtovné obdobie.
4. Možné zdroje majetku a finančných príjmov sú predovšetkým:
a) členské príspevky riadnych a združených členov;
b) príspevky za družstvá hrajúce v oblastných súťažiach;
c) poplatky za registrácie a prestupy;
d) správne poplatky a pokuty ukladané v oblastných súťažiach;

e) príjmy a dotácie od SsFZ a SFZ;
f) dary a dotácie od iných organizácií a sponzorov;
g) úroky z deponovaných hodnôt zväzu;
h) iné príjmy.

Výdavky ObFZ:
a) predstavujú výdavky schválené v rozpočte ObFZ;
b) zabezpečujú činnosť výberov ObFZ;
c) rozvoj mládežníckeho futbalu a starostlivosť o talenty;
d) zabezpečujú športovanie (futbalu) detí, žiakov, študentov;
e) zabezpečujú organizovanie súťaží ObFZ;
f) zabezpečenie vzdelávania v oblasti futbalu (tréneri, rozhodcovia, delegáti, aparát, komisie ObFZ);
g) prevencia v oblasti dopingu, nepoctivému ovplyvňovaniu výsledku stretnutí;
h) starostlivosť o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov;
i) odmeny realizačných tímov, aparátu ObFZ, členov komisií pri rôznych povereniach;
j) všetky ostatné výdavky pre splnenie cieľov stanovených stanovami, konferenciou a VV ObFZ.

Článok 29
Záväzný výklad
1. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto Stanovách a iných predpisoch rozhoduje VV ObFZ.
2. Záväzný výklad Stanov ObFZ náleží Konferencii ObFZ.
3. Stanovy ObFZ vychádzajú zo stanov SFZ a sú s nimi v zásadnom súlade.

Článok 30
Vystúpenie z ObFZ
Klub, ktorý chce vystúpiť z ObFZ je o tom povinný informovať písomne VV ObFZ. Jeho povinnosťou je
dohrať súťaže prebiehajúceho súťažného ročníka. Ak to nie je možné, VV ObFZ rozhodne o ďalších
otázkach.

Článok 31
Zánik ObFZ
1. ObFZ môže zaniknúť rozhodnutím konferencie ObFZ o jeho zrušení.
2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho dobrovoľnom rozpustení.

3. Keďže ObFZ nie je vlastníkom žiadneho majetku, nedôjde pri zániku k deleniu majetku. Zostatok
finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni bude rozdelený medzi riadnych členov ObFZ.
V prípade, ak ObFZ nadobudne nejaký majetok, tento bude rozdelený obdobne ako zostatok finančných
prostriedkov na bežnom účte.
4. Zánikom ObFZ končí i funkčné obdobie orgánov ObFZ.

Článok 32
Zrušovacie ustanovenia
Dopĺňajú sa platné Stanovy ObFZ schválené konferenciou 1.3. 2013 a schválených rozhodnutím
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu: VVS/ 1-900/90-340-4

Článok 33
Účinnosť stanov ObFZ
1. Stanovy ObFZ Lučenec boli prerokované a schválené na Konferencii ObFZ dňa 29. 11. 2013 a
nadobúdajú účinnosť dňom jej schválenia.
2. Stanovy ObFZ sú otvoreným dokumentom, možno ho dopĺňať a meniť v záujme rozvoja futbalu v ObFZ
pri dodržaní legislatívnych krokov podľa týchto stanov.

