SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ TRNAVA
Revízna komisia na svojom ostatnom zasadnutí, dňa 15.11.2017 kontrolovala hospodárenie
s prostriedkami ObFZ a venovala sa najmä na týmto oblastiam:

 kontrola správnosti výšky poplatkov oddielov na delegované osoby,
 kontrola uznesení VV výboru k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných
prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom ObFZ
 kontrola správnosti vypočítanej výšky odmeny v jednotlivých zápasoch podľa rozpisu
súťaží pre delegované osoby,
 kontrola náhrad členov komisií na základe účasti na zasadnutiach,
 kontrola príjmov a výdavkov pokladne,
 kontrola zmlúv medzi ObFZ Trnava a sponzormi,
 kontrola uhradenia poplatkov oddielov podľa správ DK a ŠTK.

Vo všetkých týchto bodoch nenašla revízna komisia ObFZ pochybenia.

Revízna komisia by Vás chcela informovať, ako už bolo spomenuté, že sa ObFZ Trnava
presťahoval na novú adresu. Pri zariaďovaní nových priestorov bolo z prostriedkov ObFZ
preinvestovaných 17 320,69 €. ObFZ uzatvoril na využívanie nových priestorov nájomnú zmluvu
s účinnosťou od 01.01.2017, s mesačným nájmom 900,00 €. Dodatkom, za účasti SFZ, bola suma
znížená na polovicu pôvodnej ceny, čiže na 450, 00 €. Nájomná zmluva bola do 31.12.2021, čiže
do konca volebného obdobia vedenia, ktoré bude zvolené na tejto konferencii.
Revízna komisia odporúča na najbližšej konferencii prijať zmenu Stanov ObFz Trnava a to
konkrétne čl. 40, ktorý je nutné upraviť ako je to v čl. 52 Stanov ZsFZ.

Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby orgánov ObFZ a členov orgánov ObFZ, ktorých
podľa týchto stanov volí konferencia, okrem voľby členov volebnej komisie. Kontroluje priebeh
týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky. Voľby členov volebnej komisie pripravuje, organizuje,
kontroluje a vyhlasuje výsledky revízna komisia, ktorá pri nich plní aj iné úlohy, ktoré podľa
stanov a iných predpisov pri ostatných voľbách plní volebná komisia.

Nakoľko v tomto roku sa riadna konferencia nekonala, volebná komisia nebola zvolená. Na
základe tejto skutočnosti som bol ako predseda Rek poverený VV na 17.10.2017 vypísať voľby
na predsedu a členov volebnej komisie, čo podľa môjho názoru nie je v súlade so Stanovami ObFZ
Trnava.

Revízna komisia pri kontrole navrhnutých kandidátov zistila u kandidáta na predsedu revíznej
komisie p. Denisa Kabáta rozpor s čl. 32, bod 5 Stanov ObFZ Trnava. Podľa stanov „Predsedom
revíznej komisie, disciplinárnej komisie, odvolacej komisie, komisie rozhodcov a komisie
delegátov nesmie byť funkcionár futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených
ObFZ.“
V zmysle čl. 2, písm. c) Stanov ObFZ Trnava je funkcionár – „ člen orgánu ObFZ alebo orgánu
jeho člena a ďalšia osoba poverená úlohami v rámci ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo
v klube, najmä majiteľ ( akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ ( napr. výkonný, športový,
technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo
rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činnosti a plnením úloh v rámci
národného alebo medzinárodného futbalového hnutia.“
Na základe skutočnosti, že p. Kabát preukázateľne vykonáva funkciu funkcionára v OŠK Dolná
Krupá, revízna komisia postúpila danú skutočnosť volebnej komisii na doriešenie. Volebná
komisia sa skontaktovala s p. Kabátom a oboznámila ho s uvedeným rozporom. V tejto súvislosti

p. Kabát vydal písomné čestné prehlásenie, že v prípade zvolenia za predsedu revíznej komisie
ObFZ Trnava nebude vykonávať v zmysle čl.2, písm. c) Stanov ObFZ funkcionára v žiadnom
klube zaradenom v súťažiach riadených ObFZ Trnava.

Finančné zabezpečenie:
Na účte je ku dňu 30.10.2017 suma 53 362,09 €

V Trnave, dňa 24.11.2017
Očkovský Jaroslav
Kútny Emil
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