Konfcrencja Slovenského futbalového zväzu
3. jún 2016, Bntislava
Uznesenia
K bodu 1:
Konferencia SPZ bene na vedomie správu mandátovej komisie SFZ.
K bodu 2:
Konferencia SPZ
hlavný skrutátor. František Ferenc,
a) rnenuje/schvaFuje týchto skrutátorov: Ján Fašung
Michal Kalný, Jaroslav Zábranský a týchto overovaterov zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ),
Vendelín Novysedlák (VsFZ). Dušan Keketi (ULK).
b) voli mandátovú kornisiu. ktorá má týchto členov: Miroslav Baxa (BFZ), Ervín Kiss (ZsFZ).
Ľubomír Auxt (SsFZ), Jaroslav Svarc (VsFZ), Michal Mertinyák (ULK) predseda, Milan
-

-

Vojtek (SPZ).

c) volí návrhová koniisiu. klorá má týchto členov: Milan Lónčík (BFZ): Stanislav Kysel
(ZsFZ‘). Juraj Pilát (SsFZ). Stefan Vafko (VsFZ) predseda, Tomáš Cho (ULK). Peter Dedík
(S FZ).
-

K hodu 3:
Konferencia SPZ schvaľujc návrh programu konferencie So zmenou a doplneníni.
K bodu 4:
Konferencia SFZ schval‘uje p. Jozefa Marka za čestného člena .SFZ.
K bodu 6:
Konťerencia SPZ bene na vedomie správu Revíznej komisie SFZ.
K bodu 7:
Konferencia SPZ schvaľuje návrh Volebného poriadku SPZ.
K bodu 8:
Konferencia SPZ schval‘uje návrh Rokovacieho poniadku konferencie SPZ.

K hodu 9:
Konf‘erencia SPZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ v znení pozmeňujúceho
návrhu.
K bodu 10:
Konferencia SFZ schvaľuje výšku (za rok 2017). termín splatnosti (do 30.9.2016) a účel použitia
členského pníspevku riadnch, pridružených a individuálnych členov SFZ podl‘a rnateniúlov
predložených konferencii.

K bodu II:
Konťerencia SFZ schvaľuje návrh na reorganizáciu 11. ligy mužov v znení pozmeňujúceho
návrhu.

K bodu 12:
Konferencia SFZ udeřuje
I. mandát prezidentovi SEZ na uzatvorenie nasledovných zmlúv:
a) zmluvy o darovaní akcií medzi SFZ a City Aréna SFZ, as.
b) dodatku k zmluve o spolupráci medzi SPZ a City Aréna. as.
c) zmluvy o užívaní ťutbalového štadióna medzi City Aréna SFZ. a.s. a SEZ
2. mandát VV SEZ na schváienie nominácie členov SFZ v predstavenstve City Aréna SFZ. as.
(2 členovia) a nominácic zástupcov SEZ v dozornej rade City Aréna SFZ, as. (2
zástupcovia).
K hodu 13:
Konferencia SEZ schvaľuje predložený návrh na ustanovenie Ing. Edity Čechovej za auditora na
overenie účtovnej závierky Slovenského hitbalového zväzu a spoločnosti SFZ Marketing. s.r.o.
za roky 2015 a 2016, vrátane overenia výročnej správy SEZ za roky 2015 a 2016.
K bodu 14:
Konferencia SPZ schvafujc
a) účtovnú závierku Slovenského futbalového zväzu za rok 2014 a bene na vedornie správu
auditora.
b) návrh na rozdelenie výsledku hospodárcnia Slovenského futbalového zväzu za rok 2014
nasledovne: Zisk po zdanení vo výškc I 137 172,- EUR bude preúčtovaný na účet
‚.nerozdelený výsledok hospodúrenia minulých rokov:“
c) účtovnú závierku spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014 a bene na vedoniie
správu auditora.
d) návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014
nasledovne: Zisk po zdaneni vo výške 55 190,- EUR bude preúčtovaný na účet
nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov“.

K bodu 15:
Konferencia SF7 schvařuje
a) ročnú účtovnú závierku Slovenského futbalového zväzu za rok 2015 a bene na
vedomie správu auditora.

h) návrh na rozdelenic výsledku hospodárenia Slovenského fuWalového zväzu za rok
2015 nasledovne: Zisk po zdanení vo výške 768 733.- EUR bude preúčtovaný na účet

..nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov“
c) ročnú účtovnú závierku spoločnosti SFZ Marketing. s.r,o, za rok 2015 a bene na
vedomie správu audítora.
cl) návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti SFZ Marketing, srn. za rok
2015 nasledovne: Zisk po zdanení vo výške 237 169.- EUR bude preůčtovaný na účet
..závazkv voči spoločníkom a členom pni rozdeľovaní zisku.“
e) výročnú správu Slovenského futbaIového zvázu.
K bodu 16:
Konferencia SPZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 206.
K bodu 17:
Konferencia SPZ schvaFuje návrh rozpočtu SPZ Marketing, s. r. o. na rok 2016.
K bodu 18:
Konferencia SPZ
a) bene na vedoniie písomné vzdanie sa čtena VV SPZ
ZsFZ p. Ladislava Gúdošiho zo dňa 31 .5.20 6.
h) volí p. Pavla Šípoša za člena \V SPZ

—

—

zástupcu amatérskeho futbalu za

zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ.

K bodu 19:
KonFerencia SPZ
a) potvrdzuje p. Jána Liptáka (pnedsedu Revíznej kornisie SEZ) za kontrotóra SPZ na
zostúvajúci čas funkčného obdobia.
b) schvařuje 350.- EUR ako výšku mesačnej paušálnej odmeny pre kontrolóra SPZ.
K bodu 20:
KonFerencia SPZ volí
a) za členov dopingového senál.u Odvolacej konňsie SEZ (v zmysle
o Špork) p. Jána Sváka ap. Pavla Maloviča.

92 ods. 2 Zákona

b) za náhradníka dopingového senátu Odvolacej kornisie SPZ (v zrnysle
o špork) p. Luciu Knappkovú.

92 ods. 2 Zákona

K bodu 21:
Ronkrencia SPZ bene na vedomie diskusné príspevky pánov Ladislava Borbélyho a Kamila
Kysel ku.

K bodu 22:
Konferenci SFZ bene na vedornie inforrnáciu o uzneseniach prijaiých konf‘erenciou SFZ.

V Bratisjave. 3. júna 2016
tefin Vaľko
predseda návrhovej kornisie

