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Zborov 08.10.2020 

   

 

 

OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU SPOLOČNOSTI 

REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU ZBOR – STAV, S. R. O.  

 

 

Vedenie spoločnosti ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p. oznamuje obyvateľom obce Zborov, že 

24.11.2020 sa uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku, 

ktorého kompetencie vymedzuje § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. Zákona o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje 

interný predpis spoločnosti č. 01/2020.  

 

Vo voľbách do poradného výboru má právo kandidovať každý obyvateľ obce, v ktorej je 

umiestnená prevádzka, ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý 

pobyt v obci, má viac ako 21 rokov, nemá záznam v registri trestov a nie je pozbavený 

spôsobilosti na právne úkony.  

 

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné prihlášky v sídle 

spoločnosti na adrese ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p., Lesná 10, 086 33 Zborov do 

16.11.2020.  

 

Prihláška kandidáta musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, 

telefonický kontakt, adresa trvalého pobytu (obec; ulica; číslo domu).  

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania: 

- výpis z registra trestov SR nie starší ako 3 mesiace, 

- vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby uskutočnenia volieb do poradného výboru 

registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

Zvolený kandidát sa stane 1 z 3 členov poradného výboru, ktorý si v tajných voľbách výberu 

zamestnanci registrovaného sociálneho podniku na funkčné obdobie 3 rokov. 
 

S pozdravom  

 

 

       v. r.  

  Mgr. Peter Hudák, PhD. 

                                                                                                   konateľ spoločnosti  
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Prihláška kandidáta, zainteresovanej osoby z radov obyvateľov obce, 

 na člena poradného výboru registrovaného sociálneho podniku 

ZBOR – STAV, s. r. o.*  

 

 

 

Meno:   

 

Priezvisko: 

 

Titul: 

 

Dátum narodenia:  

 

Zamestnanie:  

 

Telefonický kontakt:  

 

Adresa trvalého pobytu  

(obec; ulica; číslo domu):  

 

 

 

Dátum a miesto podpisu:  

 

Podpis:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Vo voľbách do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku má právo kandidovať každý obyvateľ 

obce, v ktorej je umiestnená prevádzka, ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt 

v obci, má viac ako 21 rokov, nemá záznam v registri trestov a nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony.  
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Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) bola dotknutá osoba: 

 

Meno:   

Priezvisko 

Titul: 

Dátum narodenia:  

Zamestnanie:  

Telefonický kontakt:  

Adresa trvalého pobytu:   

 

oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom 

potvrdzuje. 

 

Prevádzkovateľ:    ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.,  

    Lesná 10, 086 33 Zborov 

 

Účel spracúvania osobných údajov:   uskutočnenie volieb do poradného výboru 

  registrovaného sociálneho podniku 

 

Zoznam osobných údajov:  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie,  

     telefonický kontakt, adresa trvalého pobytu (obec; ulica, ak sa 

     obec člení na ulice; číslo domu), výpis z registra trestov 

 

Doba poskytnutia súhlasu:   5 rokov 

 

Forma zverejnenia:    písomne v priestoroch sídla spoločnosti, 

     elektronicky na webovej stránke spoločnosti, 

     na úradnej tabuli obce Zborov 

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný 

súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie 

uvedenej doby. 

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 
Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba je povinná 

poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.  

  

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu 

povinnosť v súlade s § 25 Zákona č. 18/2018 Z. z. 

 

V .................... , dňa ..................... 

 

Prevádzkovateľ:       Dotknutá osoba: 
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