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ZASTUPITEĽSTVO BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
V. volebné obdobie 

UZNESENIE ZASTUPITEĽSTVA 
BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. 209/2019 
z 22. augusta 2019 

k bodu: Návrh na založenie neziskovej organizácie Agentúra práce 
Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.  

Predkladateľka: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
Úradu BBSK s pozmeňujúcim návrhom Ondreja Luntera, podpredsedu BBSK  

 

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja 

 

A. s c h v a ľ u j e  

A.1. založenie neziskovej organizácie s názvom: Agentúra práce Banskobystrického 
samosprávneho kraja, n.o. 

A.2. Zakladaciu listinu Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. v znení, 
ktoré je prílohou tohto uznesenia 

A.3. Štatút Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. v znení, ktoré je 
prílohou tohto uznesenia 

B.   m e n u j e  

B.1. prvých členov správnej rady zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja ako 
spoluzakladateľa Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.  a to: 
1. Ing. Milan Vaňo, dátum narodenia: 26.04.1983, r. č.: 830426/8291, trvale bytom: 

Kováčová 482, 962 37 Kováčová 
2. Peter Wittemann, M.A., dátum narodenia: 29.09.1990, r. č.: 900929/8364, trvale bytom: 

Ľ. Ondrejova 9/13, 971 01 Prievidza  
3. Mgr. Denisa Nincová, dátum narodenia: 10.11.1972, r. č.: 726110/7843, trvale bytom:  

Sládkovičova 1208/1, 986 01 Fiľakovo 
 

B.2. prvých členov dozornej rady, a to: 
1. Ing. Branislav Hámorník, dátum narodenia: 17.10.1964, r. č.: 641017/6597, trvale 

bytom: Ľadovo 4291/1, 984 01 Lučenec 
2. Ing. Pavel Greksa, dátum narodenia: 22.03.1957, r. č.: 570322/6760, trvale bytom: 

Mýtna 287, 985 53 Mýtna 
3. Mgr. Daniel Gelien, dátum narodenia: 11.09.1975, r. č.: 750911/8364, trvale bytom:  

Slaská 246, 966 22 Slaská 
4. Mgr. Péter Csúsz, dátum narodenia: 03.03.1966, r. č.: 660303/6539, trvale bytom: 

Mikušovce 134, 984 01 Lučenec 
5. Igor Čajko, MSc., dátum narodenia: 07.05.1993, r. č.: 930507/7760, trvale bytom: 

Mládežnícka 10, 974 04 Banská Bystrica 
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B.3. prvého riaditeľa, a to: Mgr. Michaela Mudroňová, dátum narodenia: 20.04.1977, r. č.: 

775420/6251, trvale bytom: Mikovíniho 9, 831 02 Bratislava 
 

C.   b e r i e  n a  v e d o m i e   

C.1. prvých členov správnej rady navrhnutých zo strany neziskovej organizácie Človek v 
ohrození, n.o., IČO: 50 082 001, so sídlom: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto 
ako spoluzakladateľa Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.  a to: 
1. PhDr. Branislav Tichý, dátum narodenia: 12.3.1979, r. č.: 790312/8420, trvale bytom: 

M.C.Sklodowskej 39, 851 04 Bratislava 
2. Peter Adam, dátum narodenia: 26.11.1979, r. č.: 791126/7221, trvale bytom: 

Vlastenecké námestie 8, 851 01 Bratislava 

D. u k l a d á  

D.1. dočasne poverenej osobe Monike Viljoen, dátum narodenia: 02.08.1974, r. č.:745802/8303, 

trvale bytom: Beskydská 5006/3, 97411 Banská Bystrica, konať vo veciach: 
D.1.1. všetkých administratívnych záležitostí spojených s registráciou Agentúry práce 

Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.  na príslušnom registrovom úrade 
D.1.2. podpísania a odoslania návrhu na zápis neziskovej organizácie do príslušného registra, 

a to vrátane opravy chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností 
v zakladacej listine a štatúte a na vykonanie zmien k týmto dokumentom, pokiaľ to bude 
potrebné pre platnosť alebo účinnosť dotknutých dokumentov 

D.1.3. písomného oznámenia členom správnej rady, dozornej rady a riaditeľovi Agentúry práce 
Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., o ich menovaní za členov orgánov Agentúry 
práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. 

 

E. p o v e r u j e  

E.1. predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, aby za spoluzakladateľa neziskovej 
organizácie Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Banskobystrický 
samosprávny kraj podpísal: 

E.1.1. Zakladaciu listinu Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. v troch 
rovnopisoch 

E.1.2. Štatút Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. v piatich rovnopisoch 
E.1.3. Čestné vyhlásenie spoluzakladateľa Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho 

kraja, n.o. 
E.1.4. Súhlas s umiestnením sídla Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. ako vlastníka 

nehnuteľnosti na adrese Zvolenská cesta 1677/83, 984 01 Lučenec 
E.1.5 Výhlásenie spoluzakladateľa Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. 
 o konečnom užívateľovi výhod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie ZBBSK č. 209/2019 strana 3 

F. s c h v a ľ u j e 

F.1.  ako spoluzakladateľ Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. 
poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu BBSK ako peňažný vklad zakladateľa vo výške 
100 000,00 EUR Agentúre práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. 

G.       u k l a d á 

G.1. oddeleniu rozpočtu a financovania a odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
Úradu BBSK zapracovať presun finančných prostriedkov do Zmeny rozpočtu BBSK č. 6 na 
rok 2019   

 

 

V Banskej Bystrici dňa 30. augusta 2019 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Lunter 
predseda Banskobystrického 

samosprávneho kraja 
 

 


