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Technické služby mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
IČO: 53 708 725
oznamujú, že
01.03.2022 od 10:30 do 11:30
sa v priestoroch údržby Technických služieb mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“ uskutočnia voľby do poradného výboru
registrovaného sociálneho podniku Technické služby mesta Rajec s. r. o. “r. s. p.“, ktorého kompetencie
vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení.
Členom poradného výboru môže byť zvolená len zainteresovaná osoba, pričom väčšinu členov poradného výboru
musia tvoriť priamo zainteresované osoby.
Zainteresovanou osobou je:
a) Priamo zainteresovaná osoba, ktorou je:
• zamestnanec “r. s. p.“
• spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré “r. s. p.“ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje
• obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka “r. s. p.“
• fyzická osoba, ktorá pre “r. s. p.“ v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala
dobrovoľnícku činnosť (podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) v rozsahu najmenej 150 hodín.
b) Nepriamo zainteresovaná osoba, ktorou je:
• člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia, nadácie,
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“),
neinvestičného fondu alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti s právnou
subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“)
• člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo
fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku
• fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1% zo svojich zdaňovaných príjmov po zdanení na činnosť
občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu alebo účelového zariadenia
cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť; prispievaním nie je
použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa osobitného predpisu (podľa § 50 zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
• člen akademickej obce vysokej školy alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú
pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej
ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom.
Zainteresovanou osobou nie je:
• člen, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu “r. s. p.“
• fyzická osoba, ktorá má v “r. s. p.“ majetkovú účasť, ktorá je jeho závislou osobou (podľa § 2 písm. n)
zákona č. 595/2003 Z. z.) alebo ktorá je konečným užívateľom výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
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Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky do schránky v sídle registrovaného
sociálneho podniku alebo poštou na adresu registrovaného sociálneho podniku
do 28.02.2022 do 14:00
Zoznam dokladov, ktoré je pre zaradenie do volieb potrebné podať:
1. Kandidačný formulár
2. Čestné vyhlásenie
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru registrovaného sociálneho podniku na funkčné obdobie:
4 roky.

V Rajci, dňa 17.2.2022
Ing. Peter Kardoš
konateľ
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