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Vás pozývajú na seminár

PRACOVNÉ STRETNUTIE
STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Vážená pani starostka/pán starosta,
pozývame Vás na ďalšie z podujatí pre starostov východného 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. Je rok po komunálnych voľbách, a preto aj výber tém tomu zodpovedá. Ponúkame vám témy, ktoré
sme v 1.polroku ešte nestihli zrealizovať, resp. témy, ktoré sú stále aktuálne. Veríme, že si na naše tradičné podujatie nájdu
cestu nie len „ďalejslúžiaci“, ale aj noví starostovia.
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
1.deň:
13.00 – 16.30 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
Povoľovanie výrubu drevín.

Miesto konania:
Grand Hotel Permon, Podbanské
Dátum konania:
25. –27. september 2019 / streda - piatok
Obed: 12.00 hod.
Prezencia: od 12.45 – do 13.00 hod.
Začiatok podujatia: 13.00 hod.

16.40 – 18.00 J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
Spolu pre občanov alebo VSD nie sú len káble.
2. deň
9.00 – 13.00 Ing. Oxana Hospodárová
Príprava a vedenie obecných zastupiteľstiev.

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: 252709

3.deň
9.00 – 12.30 Ing. Erika Kusyová
eGovernment v praxi – aktuálne úlohy obce.

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

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: 18. september 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:
„Deľte sa o svoju skúsenosť. Je to cesta k nesmrteľnosti.“
Dalajlama
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:
http://www.hotelpermon.sk/
So srdečným pozvaním,

Ing. Ján KOKARDA
predseda Rady RVC Košice

p. Jarmila LOPATOVÁ
predsedníčka Rady RVC Michalovce

PhDr. Dušan DEMČÁK, PhD.
predseda Rady RVC Prešov
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: streda - 25.9.2019
12.00 – 12.45
od 12.45
13.00 – 16.30

Obed
Prezencia na seminár
Povoľovanie výrubu drevín
Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

1.
Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín.
2.
Práva a povinností obcí po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
3.
Význam drevín pre životné prostredie človeka a ich uplatnenie.
4.
Zabezpečovanie ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody.
4.1. Predmet ochrany drevín.
4.2. Ciele ochrany drevín.
4.3. Zákazy na úseku ochrany drevín.
4.4. Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín.
4.5. Pôsobnosť obce pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny.
4.6. Výrub drevín.
4.6.1. Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
4.6.2. Vyznačenie stromov určených na výrub.
4.6.3. Povinnosti prepravcov alebo nákupcov dreva.
4.6.4. Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
4.7. Náhradná výsadba
4.8. Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
4.9. Protiprávne konanie a štátny dozor
4.10. Spoločenská hodnota drevín
5.
Umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo
ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady
6.
Odvolací orgán voči rozhodnutiam obce vydaným na úseku ochrany prírody a krajiny
7.
Vyhradenie pôsobností obce obvodným úradom životného prostredia vo veci ochrany drevín
8.
Dokumenty starostlivosti o dreviny
9.
Spolupráca obcí a organizácie ochrany prírody
16.40– 18.00

Spolu pre občanov alebo VSD nie sú len káble
Lektori: J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
Kto je kto v elektroenergetike
Máme spoločný záujem
Robíme verejný záujem
Predplatená elektrina

18.00 – 21.00

Večera, voľný program

2. deň: štvrtok - 26.9.2019
do 8.45

Raňajky

9.00 – 13.00

Príprava a vedenie obecných zastupiteľstiev
Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová
Príprava zasadnutia OZ
- program OZ
- zvolanie OZ – lehota
- zverejňovanie materiálov
Spracovanie materiálov
Príprava a prijímanie uznesení pri
- nakladaní s majetkom
- schvaľovaní rozpočtu
- schvaľovaní záverečného účtu
- prijímaní VZN obce
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- schvaľovaní platov a odmien volených funkcionárov
- vyhlasovaní volieb HK
- prijímaní vnútorných predpisov
- schvaľovaní dotácií z rozpočtu obce
- a pod.
Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva
- štruktúra a náležitosti
13.00 – 14.00
14.00 – 18.00
18.00 – 21.00

Obed
Športové súťaže, voľný program
Večera

3. deň: piatok - 27.9.2019
do 9.00 Raňajky
9.00 – 12.30
eGovernment v praxi – aktuálne úlohy obce
Lektorka: Ing. Erika Kusyová
Novinky:







Novely zákonov – významné novinky
- o eGovernmente
- o zaručenej elektronickej fakturácii, platný od 1.8.2019
- proti byrokracii – výpisy z registra trestov, potvrdenia o návšteve školy
Elektronický podpis
- spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
- formát elektronického podpisu
- praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
Elektronické formuláre a doložky
Prijímanie podaní, ich spracovanie
Vytváranie podaní, posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania
Elektronická registratúra
Modul dlhodobého ukladania
Listinný rovnopis
Centrálne úradné doručovanie
Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť
Zverejňovanie na slovensko.sk – elektronická úradná tabuľa
Informačný systém pre automatizované spracovanie
Kontroly Úradu vicepremiéra

12.30 – 13.30 Obed, záver

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Jednoposteľové izby budú akceptované iba v prípade, že bude voľná kapacita v hoteli !!!
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii
Hotela Permon. Výška doplatku je 38 €/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške, resp. v poznámke,
ak sa prihlasujete cez webovú stránku.
Doprava na miesto konania:
Odporúčame vám dopraviť sa na miesto konania vlastnou dopravou, autom.
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk:
Odporúčame túto formu prihlasovania. V prihláške uveďte svojho spolubývajúceho. V prípade iných požiadaviek, uveďte
to prosím do poznámky. Úhradu preveďte včas cez účet. Zmeny pred podujatím hláste čo najskôr, aby sme mohli včas
reagovať a zabezpečiť vám v hoteli všetky služby.
Kontakt na hotel GRAND HOTEL PERMON****, Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika
Poštová adresa: Grand hotel Permon, s.r.o., 032 42 Pribylina 1486, Tel.: +421-52-471 01 11
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk, http://www.hotelpermon.sk/
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na podujatie

PRACOVNÉ STRETNUTIE STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-27.9.2019 v Podbanskom, hotel Permon
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.
Uzávierka prihlášok: 18. september 2019
člen RVC

ktoré RVC:

nečlen RVC

Obec / mesto / mestská časť:

Telefón, e-mail:

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov:

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný s:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu č.
€ pre

(koľkých ) účastníkov seminára v prospech účtu VÚB,

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
(č ú.: 2578922254 / 0200)
VS: 252709, KS: 0308
V

, dňa

...............................................................................
pečiatka a podpis
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