
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE 
Hroncova 13, 041 70  Košice 

 

 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/55/60 04 301 +421/55/

63 25 983 

prednosta.ks@minv.sk http://www.minv.sk/?okresny-

urad-kosice-okolie 

00151866 

 

 

Číslo: OÚ-KS-2022/005670     v Košiciach dňa 15.03.2022 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Výzva na predkladanie nominácií kandidátov do funkcie člena Riadiaceho výboru 

najmenej rozvinutého okresu Košice - okolie  

 

 
Dňa 15.02.2022 bol v súlade s § 5 ods. 2 a ods. 6 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore 

najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zriadený Riadiaci 

výbor najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie a schválený Štatút a rokovací poriadok 

riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie.  

 Podľa § 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú členmi 

riadiaceho výboru zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov.  

Prednostka Okresného úradu Košice-okolie ako predseda Riadiaceho výboru najmenej 

rozvinutého okresu Košice-okolie v súlade s Čl. 3 ods. 14 Štatútu a rokovacieho poriadku 

riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie  

 

v y z ý v a 

 

štatutárnych zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého 

okresu Košice-okolie, aby v termíne do 30.03.2022 nominovali svojich kandidátov do funkcie 

člena riadiaceho výboru podľa ods. 3 písm. e) štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru 

najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie a zaslali žiadosť o účasť na voľbe kandidátov          

do riadiaceho výboru. 

Štatutárny zástupca sociálno-ekonomických partnerov za sociálnu oblasť navrhuje 

maximálne jedného kandidáta a štatutárny zástupca sociálno-ekonomických partnerov                

za ekonomickú oblasť navrhuje taktiež maximálne jedného kandidáta, ktorí v zmysle                  

Čl. 3 ods. 6 štatútu musia spĺňať tieto predpoklady:    

  a)  bezúhonnosť, 

b) znalosť platných právnych predpisov, znalosť koncepčných a strategických 

dokumentov a skúsenosti s odborným hodnotením projektov.  

Vaše nominácie a žiadosti o účasť na voľbe kandidátov môžete zasielať elektronicky      

na e-mailovú adresu: ludmila.komjati-nagyova@minv.sk  

Voľba kandidátov do Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie        

sa uskutoční dňa 05.04.2022 elektronickým hlasovaním. 

 

 

 

 

JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková, MBA, v.r. 
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 Táto výzva sa zverejňuje formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Okresného úradu 

Košice-okolie a na webovom sídle Okresného úradu Košice-okolie: 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=66 

 

 

 

Vyvesené dňa: 15. 03. 2022   do ..................................  

 Pečiatka a podpis: 

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=66

