
ŠTATÚT 

Revíznej komisie 

Oblastného futbalového zväzu v Trnave 
 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

 

Revízna komisia (ďalej len „RK“) Oblastného futbalového zväzu v Trnave (ďalej len „ObFZ 

Trnava“) bola zriadená pri ObFZ Trnava so sídlom Rybníková 15/A, 918 29 Trnava ako 

nezávislý kontrolný orgán. 

 

Článok 2 

Zložené komisie 

 

1. RK sa skladá z predsedu a dvoch členov. 

2. Predsedu RK volí Konferencia ObFZ Trnava. 

3. Členov komisie RK volí na návrh predsedu RK Rada ObFZ Trnava. 

  

Článok 3 

Pôsobnosť komisie 

 

RK ObFZ Trnava je nezávislý kontrolný orgán, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu 

hospodárenia a dodržiavania noriem a poriadkov.  

 

Do jej  pôsobnosti patrí najmä: 

 

      a)  kontrola finančného hospodárenia s prostriedkami ObFZ Trnava, dbá o ich efektívne  

využívanie v súlade so zámermi a úlohami ObFZ Trnava 

      b) podáva stanovisko k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti financií poskytnutých  

členom ObFZ Trnava 

      c) podáva stanovisko k dodržiavaniu Stanov, Organizačného poriadku ObFZ Trnava 

a ďalších noriem platných v ObFZ Trnava 

      d) vykonáva kontrolu podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek riadiacich orgánov 

ObFZ Trnava 

      e)  kontrola a dodržiavanie interných ekonomických smerníc  

      f)  kontrola inventarizácie majetku ObFZ Trnava 

      g) kontrola plnenia uznesenia z VV ObFZ Trnava, Rady ObFZ Trnava a Konferencie 

ObFZ Trnava 

 

Pre efektívne plnenie úloh RK ObFZ Trnava môže požadovať vyjadrenie, posudky 

a stanoviská od funkcionárov a orgánov SFZ, ZsFZ a ObFZ Trnava. 

 

Článok 4 

Predseda ObFZ Trnava 

 

1. Predseda RK ObFZ Trnava vystupuje a koná za Revíznu komisiu ObFZ Trnava 

navonok a riadi činnosť RK ObFZ Trnava v zmysle Stanov ObFZ Trnava 

a Organizačného poriadku ObFZ Trnava. 



2. Predseda RK ObFZ Trnava organizuje a zabezpečuje činnosť RK ObFZ Trnava po 

stránke organizačnej a administratívnej. 

3. Predseda RK ObFZ Trnava sa zúčastňuje zasadnutia VV ObFZ Trnava a Rady ObFZ 

Trnava. 

4. Predseda RK ObFZ Trnava sa zodpovedá Konferencii ObFZ Trnava za riadnu činnosť 

RK ObFZ Trnava. 

5. Predseda RK ObFZ Trnava zvoláva riadne zasadnutia RK ObFZ Trnava. 

6. Predseda RK ObFZ Trnava určuje členov RK ObFZ Trnava na vykonanie kontroly.   

 

 

Článok 5 

Rokovanie RK ObFZ Trnava 

 

1. Zasadnutie RK ObFZ Trnava vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti poverený člen 

RK ObFZ Trnava. 

2. Komisia RK ObFZ Trnava sa schádza minimálne 2-krát do roka a podľa potreby. 

3. Rokovanie sa koná na základe dopredu telefonicky odsúhlaseného termínu a týždeň 

dopredu pozvánky /mail alebo pošta/, obsahujúcej program rokovania. 

4. RK ObFZ Trnava môže na svoje zasadnutie prizývať i iné osoby /predsedov 

odborných komisií ObFZ Trnava, profesionálneho pracovníka ObFZ Trnava a pod./, 

pokiaľ si to vyžaduje rozsah prerokovávanej problematiky 

5. RK ObFZ Trnava je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. 

6. RK ObFZ Trnava prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

V prípade rovnosti hlasov má hlas predseda RK ObFZ Trnava. 

7. Ak hrozí konflikt záujmov, člen RK ObFZ Trnava sa nesmie zúčastniť rokovania  

a rozhodovania. 

8. Prijaté rozhodnutia musia byť zaznamenané v zápise. 

9. RK ObFZ Trnava zasadá spravidla v Trnave v sídle ObFZ Trnava, v prípade potreby 

môže organizovať svoje zasadnutie v závislosti od prerokovávaného programu i na 

inom mieste. 

 

Článok 6 

Rozhodnutia RK ObFZ Trnava písomnou formou 

 

1. Hlasovanie sa môže v RK ObFZ Trnava vykonať aj prostredníctvom e-mailovej 

komunikácie, ak to povaha veci umožňuje. O možnosti, tým aj vhodnosti hlasovania 

prostredníctvom e-mailov v danej veci, rozhoduje predseda RK ObFZ Trnava. 

2. E-mailové hlasovanie sa vykonáva na základe výzvy predsedu RK ObFZ Trnava, resp. 

ním určeného člena RK ObFZ Trnava. 

3. Materiál, ku ktorému sa má vykonať hlasovanie prostredníctvom e-mailu, musí byť 

členom RK ObFZ Trnava predložený najmenej 3 pracovné dni pred stanoveným 

termínom hlasovania. 

4. Konečný termín pre ukončenie hlasovania sa stanovuje na 3 kalendárne dni, po dni 

predloženého materiálu na hlasovanie. Vo výnimočných prípadoch je možné stanoviť 

aj kratší termín hlasovania ako 3 dni, čo je nutné odôvodniť. 

5. Výrokovú formu z hlasovania určuje predseda RK ObFZ Trnava. 

6. Evidenciu výsledkov hlasovania zabezpečuje predseda RK ObFZ Trnava, prípadne 

ním určený člen RK ObFZ Trnava. 



7. Predkladateľ materiálu, ku ktorému má byť vykonané hlasovanie cez e-mail, je 

povinný členom RK ObFZ Trnava výsledok hlasovania oznámiť najneskôr do 3 

kalendárnych dní po dni, v ktorom sa hlasovanie ukončilo. 

8. Pre platnosť hlasovania PR primerane platia ustanovenia článku 5 týchto Zásad.     

 

Článok 7 

Mlčanlivosť členov RK ObFZ Trnava 

 

1. Členovia RK ObFZ Trnava sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. 

2. Túto mlčanlivosť majú aj iné osoby, ktoré sa v rámci výkonu svojich pracovných úloh 

podieľajú na plnení úloh RK ObFZ Trnava. 

 

Článok 8 

Dokumentácia 
 

Zo zasadnutia RK ObFZ Trnava sa vedie zápisnica, ktorú dostanú všetci členovia RK 

ObFZ Trnava a predseda RK ObFZ Trnava odovzdá zápisnicu predsedovi a sekretárovi 

ObFZ Trnava. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenie a účinnosť 

 

1. Tento ŠTATÚT bol schválený RK ObFZ Trnava dňa 17.09.2011 a nadobúda účinnosť 

dňom jeho schválenia. 

2. Tento ŠTATÚT sa môže zmeniť alebo doplniť len so súhlasom RK ObFZ Trnava. 

 

 

V Trnave 17.9.2011                                                         Jaroslav Očkovský v.r. 

                                                                                         Predseda RK ObFZ Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


