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Vás pozýva na akreditovaný kurz 

 

  

 

 

Cieľová skupina:  hlavní kontrolóri a pracovníci obcí, samosprávnych krajov na oddeleniach kontroly, poslanci, iní záujemcovia 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania 1. časti:  23. máj 2019 
Miesto konania:   Košice, SBD II. 
                                Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí 
Lektorka 1.časti:   Ing. Oxana Hospodárová 
Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

*ďalšie termíny potvrdíme na 1. stretnutí 

    

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA CELÝ KURZ (5 dní):  
 

   pre členov RVC KE:        200,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC KE:    270,- € / účastník   

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

    VS: 14022203 (ostáva pôvodný)

PROGRAM  KURZU a termíny: 

1. DEŇ – 23.5.2019 
 

• Kontrolný systém v SR                   1. časť 
       Ing. Oxana Hospodárová 

1.1. Kontrolný systém v SR 

• Kontrola v územnej samospráve               
Ing. Oxana Hospodárová 
1.1. Kontrola v územnej samospráve 
1.2.  Úlohy hlavného kontrolóra 
1.3.  Právne predpisy, metodika a aplikačné postupy v 

kontrolnej činnosti 

2. DEŇ – 31.5.2019 

• Verejná správa a obecné zriadenie                2. časť  
       doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

1.1.  Štátna správa, územné a správne členenie 
1.2. Územná samospráva 
1.3. Zákon o obecnom zriadení 
1.4. Právne postavenie hlavného kontrolóra 

3. DEŇ – 4.6.2019 

• Kontrola v územnej samospráve – pokračovanie        3. časť 
      Ing. Oxana Hospodárová 

1.4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,  
vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení 

1.5.  Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce, 
samosprávneho kraja  

1.6. Praktické nácviky: Vypracovanie plánu kontrolnej 
činnosti, Vypracovanie správy o vykonaní kontroly 

4. DEŇ – 12.6.2019 

• Majetok obce, VÚC a hospodárenie s ním                 4. časť 
       doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

1.1.Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
1.2.Zákon č. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov 
1.3.Zásady hospodárenia s majetkom obcí, VÚC 
1.4. Kontrola hospodárenia s majetkom obcí, VÚC 

5. DEŇ – 21.6.2019 

• Rozpočtové hospodárenie a jeho kontrola                   5. časť 
       Ing. Oxana Hospodárová           (9.00 – 13.00)                                        

1.1. Rozpočtové pravidlá 
1.2. Tvorba rozpočtu 
1.3. Tvorba záverečného účtu 
1.4. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho 
kraja 
1.5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k 
záverečnému účtu 
1.6. Praktický nácvik: Vypracovanie odborného stanoviska 
k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu 

• Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30) 
Ing. Oxana Hospodárová  
Vypracovanie testu, odovzdanie zadaní. 
 
Odovzdanie osvedčení úspešným absolventom kurzu. 

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za semináre (celkovo sa uskutoční 5 samostatných školiacich dní), pracovný materiál, občerstvenie, 
lektori, prenájmy priestorov, organizačné a administratívne náklady, vydanie osvedčenia o absolvovaní o vložnom je zahrnuté: poplatok 
za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady. 

 

Uzávierka prihlášok: 14. máj 2019 
 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným 
príkazom vopred na účet RVC Košice. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného 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 Košice nie je platcom DPH.   
 

Citát:  
„Ten, kto nedokáže žiť v spoločnosti alebo ju nepotrebuje, pretože je sebestačný, musí byť zviera, alebo Boh..“ 

Aristoteles 

So srdečným pozvaním,  Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice   

 

 

ZÁKLADY KONTROLY V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na akreditovaný kurz 
 
 

 

 
 

 

 
 

ktorého 1. časť  sa uskutoční dňa 23.5.2019 v Košiciach, SBD II., Bardejovská 3 
 

zašlite do 14.5.2019 na adresu: 

RVC Košice 
Hlavná 68,  040 01  Košice 

alebo mailom: 
rvcke@stonline.sk,  M: 0905 883 099, 055/ 684 11 61, alebo cez www.rvcvychod.sk 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail :  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov :                             
 

 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  akreditovaného kurzu v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 

VS: 14022203  KS: 0308  ŠS: IČO organizácie  

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

  

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

  

1.  

2.  

3.  

 

  

€        
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Podmienky získania osvedčenia 
 

ZÁKLADY KONTROLY V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE  je kurz akreditovaný Ministerstvom školstva po číslom 

1551/2018/73/1. 

Osvedčenie o absolvovaní kurzu môže získať len účastník, ktorý: 

✓ sa zúčastní min. 80% podujatí, tj. 4 podujatia organizované v rámci kurzu, 

✓ úspešne vypracuje test, tj. získa min. 80% , čo je 12 bodov z testu, ktorý pozostáva z 15 otázok=15 

bodov 

✓ vypracuje, odovzdá a obháji zadanie (vypracovanie práce zadanej odborným garantom) v rámci 

kurzu, napr. Správa z vykonanej kontroly 

 

Študijná literatúra: 

➢ pracovné materiály a vzory spracované lektormi jednotlivých častí, ktoré sú aktualizované vždy 

k termínu konania podujatia 

➢ odporúčaná literatúra vydaná k téme kontrolnej činnosti –  

o Zákon o obecnom zriadení - komentár- JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 

o Rozpočtové pravidlá v praxi - Ing. Ingrid Veverková 

o Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve – Ing. Ingrid Veverková 

o Nakladanie s majetkom obce - JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

➢ Tieto, ale aj ďalšie odborné publikácie si môžete objednať cez http://www.avs-rvc.sk/avs/materialy/  
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