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Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 

 

 
Vážená pani starostka / pán starosta, 
pozývame Vás na ďalšie, v tomto volebnom období prvé, podujatie pre starostov východné Slovenska, ktoré organizujeme 
spoločne pre Košický a Prešovský samosprávny kraj. Vybrali sme pre vás témy, ktoré sú z vašich námetov z posledných 
stretnutí, resp. to, čo nám aktuálna doba priniesla. Sme v 1. roku po komunálnych voľbách, a tak sme témy vyberali  
s prihliadnutím na toto obdobie. Veríme, že si na naše tradičné podujatie nájdu cestu nie len „ďalejslúžiaci“, ale aj noví 
starostovia.  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania:  

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 
 

Dátum konania:  

2. – 4. apríl 2019 / utorok - štvrtok  
Obed: 12.00 hod. 

Prezencia:  od 12.45 – do 13.00 hod. 

Začiatok podujatia:   13.00 hod.   
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
 

pre členov RVC KE/MI/PO:            215,- € /účastník   

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       235,- € /účastník   

č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254      VS: 020404 

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  
 

1.deň:  
13.00 – 16.45 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  
Právny vzťah obcí a škôl, VZN v oblasti školstva. 
 

17.00 – 18.00 Ing. Radovan Rogos  
SMART riešenia pre samosprávy.  
Dá sa začať rýchlo i jednoducho!  
 

2. deň 
9.00 – 13.00  JUDr. Jana Dráčová 
Obec a kataster. 

 

3.deň 
9.00 – 12.30      JUDr. Lýdia Budziňáková 
Zmluvné vzťahy obcí. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 
náklady. Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov. 

Uzávierka prihlášok:  25. marec 2019 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo 
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich 
prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený 
účet a vopred.                                           

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. 
výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937 
 

Motto:                                          
„Ak chceš realizovať sny, prebuď sa!“ 

                                                                                                                                                           Joseph Rudyard Kipling 
 

Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete 
zariadiť čas v prospech tohto vzdelávacieho podujatia. Hotel ponúka kvalitné relaxačné služby, ktoré môžete využiť:  
www.hotelbellevue.sk  
 

So srdečným pozvaním, 
      

 

               Ing. Ján KOKARDA                                 p. Jarmila LOPATOVÁ                                        PhDr. Dušan DEMČÁK, PhD. 

           predseda Rady RVC Košice                          predsedníčka Rady RVC Michalovce                              predseda Rady RVC Prešov 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
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mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  

 

1. deň:  utorok,  2.4.2019 
 

12.00 – 12.45  Obed 
         od 12.45      Prezencia na seminár 

 

13.00 – 16.50    Právny vzťah obcí a škôl, VZN v oblasti školstva. 
                          Lektor:  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  
 

 Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia. 
 Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia. 
 Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia. 
 Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k škole a školskému zariadeniu. 
 Školské VZN 
 Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra). 

 

17.00– 18.00     SMART riešenia pre samosprávy. Dá sa začať rýchlo i jednoducho!                       
                             Lektor:   Ing. Radovan Rogos 
 

 Jednotná komunikačná a evidenčná platforma pre občanov, vedenie samospráv i dodávateľov služieb - to 
je ideálny základ pre postupné budovanie SMART riešení a služieb.  

 Jednoduché a rýchle podávanie podnetov a ich prehľadná evidencia podľa oblastí.  
 On-line prepojenie na dodávateľov služieb a technológií (napr. verejné osvetlenie, odvoz a likvidácia 

odpadov, alebo bezpečnostné a záchranné zložky).  
 Transparentné procesy, hodnoverné zdroje plné zaujímavých a dôležitých dát v prehľadných štatistických 

výstupoch. 
 

18.00 – 20.00      Večera, voľný program 
21.00 – 24.00      Malý spoločenský večer 
 

 

2. deň:  streda,  3.4.2019 
          

         do 8.45      Raňajky 
 

9.00 – 13.00      Obec a kataster. 
                          Lektorka:  JUDr. Jana Dráčová 
 

 Obec ako účastník katastrálneho konania 
 Povinná súčinnosť obce s katastrom  
 Zákonné vecné bremeno – zápis v katastri 
 Nové povinnosti obce od 1.9.2019 – priame zadávanie údajov do informačného systému KN 
 Dostupné údaje z IS KN  
 Služby katastra – možnosti bezodplatných informácií a služieb pre obec 

 

13.00 – 14.00      Obed 
14.00 – 18.00      Športové súťaže, voľný program 
18.00 – 21.00      Večera 
 

3. deň: štvrtok, 4.4.2019 
              

        do 9.00      Raňajky 

9.00 – 12.30      Zmluvné vzťahy obcí  

                          Lektorka:  JUDr. Lýdia Budziňáková 
 

 Občianskoprávne, obchodnoprávne a pracovnoprávne vzťahy 
 Kolektívne vzťahy 
 Subjekty zmluvných vzťahov 
 Formálne a obsahové náležitosti zmlúv 
 Zabezpečenie záväzkov a sankcie 
 Postavenie zmluvy v procese verejného obstarávania 
 GDPR v zmluvných vzťahoch 

 

12.30 – 13.30    Obed, záver  

http://www.avs-rvc.sk/
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Prihlasujte sa prosím cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. 

Po vyplnení prihlášky vám príde potvrdenie o prihlásení. 
 

Táto písomná prihláška slúži iba pre prípad, ak by ste chceli zasielať prihlášku poštou. Ak využijete prihlasovanie cez 

webovú stránku, prihlášku poštou už nezasielajte. 

 

 

 

 

 

 

ktorý sa uskutoční v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, v dňoch 2.-4.4.2019 

 

člen RVC   ktoré RVC:                                     nečlen RVC 

Názov inštitúcie / obec / mesto 

 

Telefón, e-mail:  

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        

 

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný s: 

 

 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii 

hotela Bellevue a je možná len v prípade nevyčerpanej kapacity. Oznámte nám túto požiadavku v prihláške.  

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                       (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

č. ú.  SK49 0200 0000 0025 7892 2254     

VS: 020404, KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                        

______________________________________________________________________________________________ 
 

zašlite do 25.3.2019  na adresu : 
RVC Prešov 

Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 
alebo  mailom na: rvcpo@rvcvychod.sk    

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                            pečiatka a podpis 

 

  

  

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

PRACOVNÉ STRETNUTIE   STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Doplatok za jednoposteľovú izbu:  
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo 
na recepcii Hotela Bellevue. Výška doplatku je 35 €/ osoba/ noc. Túto požiadavku pošlite nám, aby sme           
s hotelom koordinovali počty ubytovaní a izieb. Hotel vám poskytne túto službu len v prípade, že bude mať 
dostatočnú kapacitu.  
 
Doprava na miesto konania:  
AUTOM GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76' Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce.  
AUTOBUSOM Pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca.  
VLAKOM Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého 
Smokovca.  
Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci.  
 
Detail nájdete na mape:  
https://www.google.com/maps/place/GRAND+HOTEL+BELLEVUE/@49.139387,20.22909,15z/data=!4m2!3m
1!1s0x0:0x7f6570766d927116?hl=sk  
 
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk   
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: 
spolubývajúci, a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.  
 
Kontakt na hotel:  
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. Horný Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry Slovenská republika  
http://www.hotelbellevue.sk/  
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064 
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