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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU 
adresa  Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

podľa 

Štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu a 

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

v y h l a s u j e 

výzvu na predkladanie nominácií členov za zástupcov socio – ekonomických partnerov 

riadiaceho výboru NRO Vranov nad Topľou za „EKONOMICKÚ OBLASŤ“ 

(ďalej len „nominácia – ekonomická oblasť)    

1. Vyhlasovateľ     

výzvy 
Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad 

Topľou 

2. Dátum 

zverejnenia výzvy 
11.7.2022 

 

3. Termín na 

podanie žiadostí  
11.7.2022 – 25.7.2022, 23.59 hod 

4. Postup pri 

predkladaní 

reprezentatívnej 

vzorky 

Pri predkladaní reprezentatívnej vzorky sa postupuje nasledovne: 

• Vyhlásenie výzvy na min. 10 pracovných dní 

• Nominácia do funkcie člena riadiaceho výboru za sféru  sociálno – 

ekonomického zástupcu výlučne štatutárnym zástupcom ekonomickej 

oblasti 

• Štatutárny zástupca zašle žiadosť o nomináciu do funkcie člena  

elektronickou poštou na adresu : nro.vt@minv.sk, poštou na adresu 

Okresného úradu Vranov n. T., alebo osobne do podateľne 

s uvedením identifikátora v predmete e-mailu: „nominácia za 

ekonomickú oblasť“ 

• termín volieb kandidátov za člena riadiaceho výboru sa uskutoční 

v termíne viac ako 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na nomináciu 

zástupcov. 

5. Kritéria Štatutárny zástupca navrhuje za ekonomickú oblasť maximálne jedného 

kandidáta, ktorý spĺňa podmienky v zmysle štatútu čl. 3, ods. 6:  

• bezúhonnosť 

• znalosť právnych predpisov, znalosť koncepčných a strategických 

dokumentov, a má skúsenosti s odborných hodnotením projektov 

6. Webové sídlo 

OÚ VT 
https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-vranov-nad-toplou 

 

Vo Vranove nad Topľou,  dňa ................................                   ........................................................ 

                                                                                                            JUDr. Róbert Čalfa, v.r. 

                                                                                                   Predseda riadiaceho výboru NRO VT 

 Prednosta Okresného úradu Vranov n. Topľou 
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Nominácia do funkcie člena riadiaceho výboru ako zástupca  

sociálno-ekonomických partnerov okresu Vranov nad Topľou 

Ako zástupca ekonomického partnera okresu Vranov nad Topľou 

Štatutárny zástupca EP: prosím vypísať názov organizácie  

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

      ___________________________________ 

       Podpis štatutárneho zástupcu 

 

Na nomináciu do funkcie člena riadiaceho výboru za zástupcu ekonomických partnerov 

navrhujem:    

Titul, meno a priezvisko:   

E-mail:  

Telefón:  

 

Dole podpísaná/podpísaný......................................................................... súhlasím s nomináciou na člena 

riadiaceho výboru okresu Vranov n. T. a  udeľujem týmto Okresnému úradu Vranov n. T. súhlas so 

spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v návrhu nominácie do funkcie  člena  riadiaceho výboru 

okresu Vranov n. T. podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na  účel  evidovania mojej osoby 

ako potenciálneho kandidáta na člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Vranov n .T.
 
Súhlas 

udeľujem odo dňa prijatia žiadosti na dobu trvania členstva v riadiacom výbore. 

          Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.),  

spracúvanie osobných údajov je  nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá 

osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. 

V ............................. dňa ....................... 

                                                                               ........................................ 

                                                                                             podpis 
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