Turčiansky futbalový zväz
Zápis z hlasovania Výkonného výboru TFZ zo dňa 10.03.2020
V zmysle článku 45 stanov Turčianskeho futbalového zväzu (ďalej TFZ), prezident TFZ Roman Horák
navrhol, po predchádzajúcom telefonickom rozhovore so všetkými členmi VV TFZ a po predchádzajúcej
diskusii s nimi, hlasovanie formou per rollam (elektronicky) na zrušenie seminára rozhodcov a delegátov
zväzu TFZ, ktorý sa mal konať 21.-22.03.2020 v Jasenskej doline a tiež zrušenie stretnutia s klubmi, ktoré
sa malo konať dňa 19.03.2020 v penzióne Čierna pani v Martine.
Zdôvodnenie:
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a v zmysle vydania verejnej vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy, a tiež rozhodnutím mesta Martin, a najmä z preventívnych dôvodov ,
prezident TFZ navrhol uznesenie, ktorým by sa zrušili akcie organizované Turčianskym futbalovým
zväzom v mesiaci marec 2020.
Informácia k hlasovaniu:
1. Každý člen VV hlasuje spôsobom odpovede na mail ( tfz@tfz.sk ) a vyjadrením názoru k hlasovaniu
uvedením (schvaľujem/súhlasím-neschvaľujem/nesúhlasím) v lehote najneskôr do 10. 03. 2020 do 24.00
hod.
2. Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci neprípustné. Hlasovanie
zaslaním odpovede z emailového účtu člena výkonného výboru sa považuje za hlasovanie člena
Výkonného výboru.
3. Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina
členov výkonného výboru pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti.
Návrh uznesenia č. 10/2020:
Výkonný výbor TFZ ruší seminár rozhodcov a delegátov zväzu TFZ, ktorý sa mal konať 21.22.03.2020 v Jasenskej doline a tiež ruší stretnutie s klubmi, ktoré sa malo konať dňa 19.03.2020
v penzióne Čierna pani v Martine.
Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
Návrh uznesenia bol prijatý.
Zapísala: Martina Žalmanová
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