Zápisnica z konferencie ObFZ Rimavská Sobota konanej dňa 25.1.2019.

Konferencia ObFZ sa konala dňa 25.1.2019 a bola riadnou konferenciou zvolanou v zmysle
stanov ObFZ Rimavská Sobota, kde počas konferencie boli vykonané doplňujúce voľby na
uvoľnené funkcie člena výkonného výboru, predsedov volebnej a odvolacej komisie
a náhradníka za delegáta na konferenciu SsFZ.
Do pracovného predsedníctva konferencie boli zvolení, ako členovia Marian Petrok, Jozef
Paršo, Vladimír Remeselník, Adrian Koós, Ladislav Danyi a Ivan Ostrihoň. Ako predsedajúci
konferencie bol zvolení p. Vladimír Parobek. Delegáti schválili pracovné komisie (návrhová,
volebná a mandátová) a schválil overovateľov konferencie.
Na konferenciu bolo pozvaných 18 delegátov s hlasom rozhodujúcim, z ktorých sa na
konferencii prezentovalo 13 delegátov, čím konferencia bola úznášaniaschopná. Delegáti
odhlasovali program konferencie s pozmenením a doplnením bodom odmenenia zaslúžilých
činovníkov ObFZ. Na konferencii boli odmenení zaslúžili členovia ObFZ p. Dezider Balajthy,
p. Ján Forgon, p. Ondrej Mladší a p. Peter Petrinec.
V diskusii vystúpili hostia p. Jozef Paršo podpredseda SFZ a predseda SsFZ a p. Vladimír
Remeselník predseda KM SsFZ. Konferencia následne jednohlasne schválila správu
o hospodárení predloženú predsedom ObFZ p. Marianom Petrokom, správu revíznej komisie
predloženú p. Bc. Andreou Dubovickou- Šóšikovou a návrh rozpočtu ObFZ na rok 2019
predloženú p. Ivanom Ostrihoňom.
Vzhľadom k tomu, že volebnej komisii boli v stanovenom termíne doručené návrhy na
volené funkcie v počte jeden návrh na volenú funkciu bolo schválené, že akt volieb bude
verejný. Pred voľbami vystúpil predseda mandátovej komisie s informáciou o počte delegátov
s právom hlasovať a informoval o uznášaniaschopnosti konferencie Pri doplňujúcej voľbe
predsedu volebnej komisie bol zvolený jednohlasne kandidát p. Peter Rukavica. Ako
predseda odvolacej komisie bol zvolený p. Stanislav Krahulec a ako člen výkonného výboru
bol zvolený p. Roman Goldschmidt. Za náhradníka na konferenciu SsFZ bol zvolený p. Ivan
Poprocký.
Po ukončení volieb predseda volebnej komisie p. Peter Rukavica potvrdil výsledok volieb
a následne bolo spracované návrhovou komisiou uznesenie z konferencie, ktoré bolo
schválené bez pripomienok.
Následne predsedajúci poďakoval delegátom konferencie a hosťom za bezproblémový
priebeh konferencie.
Proti výsledku volieb je možné v zmysle stanov ObFZ a SFZ podať odvolanie do 30 odo dňa
konania konferencie.
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