
Obecný podnik Kľušov, s.r.o., 086 22 Kľušov 175

OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU 

 Vedenie spoločnosti oznamuje obyvateľom obce Kľušov, že 18.6.2021 sa uskutočnia voľby do 

poradného výboru registrovaného sociálneho podniku – Obecný podnik Kľušov, s.r.o. v zmysle Interného 

dokumentu Obecného podniku Kľušov, s.r.o. č. 01/2020 – Poradný výbor.  

Vo voľbách do poradného výboru má právo kandidovať: 

- Každý zamestnanec registrovaného sociálneho podniku, ak je v spoločnosti zamestnaný  ako

riadny zamestnanec (má uzavretý so zamestnávateľom trvalý pracovný pomer), má viac ako 18 

rokov a nemá záznam v trestnom registri. Neskúma sa členstvo v odboroch alebo v iných 

združeniach zoskupujúcich zamestnancov. 

- Každý obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka, ak je občan 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 Obecný podnik Kľušov, s.r.o., 086 22 Kľušov 175 do 18.06.2021 do 16.00 hod..  

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:  

- vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie že kandidát nemá záznam v registri trestov a nie je 

pozbavený spôsobilosti na právne úkony,  

- 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 členom 3 členného poradného výboru, ktorý si v tajných voľbách 

výberu zamestnanci registrovaného sociálneho podniku na funkčné obdobie 5 rokov z prihlásených 

kandidátov. 

V Kľušove dňa 11.6.2021 

Ľuboš Guliga 

konateľ spoločnosti 

Prílohy: 

1. Prihláška kandidáta na člena poradného výboru registrovaného sociálneho podniku.
2. Písomný súhlas kandidáta k spracúvaniu osobných údajov.
3. čestné vyhlásenie, že kandidát nemá záznam v registri trestov a nie je pozbavený spôsobilosti na

právne úkony.



Príloha č.1 

Prihláška kandidáta na člena poradného výboru registrovaného 
sociálneho podniku Obecný podnik Kľušov, s.r.o., 

Meno: 

Priezvisko: 

Titul: 

Dátum narodenia: 

Zamestnanie: 

Telefonický kontakt: 

Adresa trvalého pobytu  

(obec, ulica, číslo domu): 

Dátum a miesto podpisu: 

Podpis: 



 Príloha č. 2 

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:   Obecný podnik Kľušov, s.r.o., 086 22 Kľušov 175 
 

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). 

 

Doba poskytnutia súhlasu: 5 rokov  

 

Forma zverejnenia:   písomne v priestoroch sídla spoločnosti, elektronicky na webovej  

stránke spoločnosti, na úradnej tabuli obce Kľušov. 

  

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 .....................    Dotknutá osoba, podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Príloha č. 3 

 
Čestné vyhlásenie kandidáta na člena poradného výboru 

registrovaného sociálneho podniku Obecný podnik Kľušov, s.r.o., 
 
 
 
 
 
 

Ja, dole podpísaný/ná ........................................, narodený/ná:............................... , 

 rodné číslo ........................................ , č. OP  ....................................,   

trvale  bytom  .............................................................................................., 
 

čestne vyhlasujem, že 
 
 

nemám záznam v registri trestov a nie som pozbavený/á spôsobilosti na právne úkony. 

 
 

Tieto údaje sú úplne a pravdivé. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného 

vyhlásenia. 

 
 
 
 
 
 

 

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

       
   

 
podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 


