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Zakladacia listina neziskovej organizácie
Zakladateľ:

COMTESSA Consulting s.r.o.,
IČO: 36360201, Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie
1. Názov neziskovej organizácie: LINK n.o.
2. Sídlo neziskovej organizácie: Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Čl. II
Doba trvania neziskovej organizácie
1. Nezisková organizácia LINK n.o. sa zakladá na dobu neurčitú.
Čl. III
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o
neziskových organizáciách) v oblastiach:




vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
o poskytovaním vzdelávacích aktivít v oblasti tvrdých zručností (získavanie
odborných vedomostí a zručností s hlavnou orientáciou na využívanie
informačných
a komunikačných
technológií),
v oblasti
mäkkých
a kombinovaných zručností (zameraných prevažne na rozvoj osobnosti
a profesionálnych zručností) s možnosťou získania osvedčenia o absolvovaní
vzdelávacej aktivity
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
o prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb,
publikačnej činnosti a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia
zamestnanosť a tým prispejú k regionálnemu rozvoju

Nezisková organizácia pomáha nezamestnaným občanom v procese získavania
pracovného miesta, v spoznávaní a rozvíjaní ich osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej
orientácie a následne v ich prijímacom a adaptačnom procese u zamestnávateľov. Pripravuje
uchádzačov na nové zamestnanie, registruje ich, testuje, vzdeláva, rekvalifikuje a certifikuje.
S cieľom vytvorenia podmienok u zamestnávateľov na vznik nových pracovných miest pre
nezamestnaných
poskytuje
poradenské,
konzultačné
a vzdelávacie
služby
zamestnávateľom. Všeobecne prospešné služby realizuje aj prostredníctvom projektov, na
ktoré budú čerpané peňažné prostriedky zo štrukturálnych a iných fondov EÚ.
Čl. IV
Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje verejnoprospešné služby pre celé územie
Slovenska v oblastiach zameraných na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a na
vzdelávanie.
Podmienky poskytovania jednotlivých foriem všeobecne prospešných služieb
schvaľuje správna rada na návrh riaditeľa. Podmienky musia byť schválené tak, aby
záujemcovia mali možnosť vopred sa s nimi oboznámiť. Poskytnuté služby musia byť v
súlade s poslaním neziskovej organizácie.
Čl. V
Identifikačné a kontaktné údaje zakladateľa
COMTESSA Consulting s.r.o., IČO: 36360201, Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
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Čl. VI
Orgány neziskovej organizácie
Správna rada :
1. Monika Jašeková, 775927/7779, Štúrova 728/19, 033 01 Liptovský Hrádok
2. Ing. František Weis, 500512/412, Pod slivkou 519/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
3. Štefan Sadloň, 670916/6255, 033 34 Kráľova Lehota 79
Revízor:
1. Ing. Milan Vozár, 601217/6632, Prosiek 11, 032 23 Liptovská Sielnica
Riaditeľ :
Ing. Jaroslav Zahradník, 610723/7136, Štúrova 728/19, 033 01 Liptovský Hrádok
Čl. VII
Výška peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých zakladateľov
1. Peňažný vklad zakladateľa COMTESSA Consulting s.r.o.:
300 €
2. Nepeňažný vklad zakladateľa COMTESSA Consulting s.r.o.: nebol vložený
3. Správca vkladu:
Monika Jašeková, 775927/7779, Štúrova 728/19, 033 01 Liptovský Hrádok

Čl. VIII
Zakladateľ vydal štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny

Liptovský Mikuláš 11. 5. 2010

Zakladateľ:
COMTESSA Consulting s.r.o.
Monika Jašeková
konateľka spoločnosti

(úradne osvedčený podpis)

