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Seminár bude z dôvodu rušenia podujatí pre koronavírus nahradený  
študijným materiálom. 

Zaslaný bude prihláseným účastníkom. Cena je za študijný materiál.  
Ak ste poplatok už uhradili v pôvodnej výške, rozdiel vám bude vrátený. 

 
 

  

 

 

Cieľová skupina:   odborní zamestnanci obcí, miest, starostovia, kontrolóri, poslanci  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   18.3.2020 / 30.4.2020 - materiál                        

Miesto konania:    seminár je nahradený  študijným   

                                 materiálom                                 

Lektorka:                Ing. Oxana Hospodárová 

Prezencia:       od  8.30 h          Začiatok:    9.00 h    

     ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

     pre členov RVC PO:        10,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:   15,- € / účastník   

     IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

     SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

     VS:  1803 

 
PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

I. ZMENY V PRAVIDLÁCH NA OCHRANU VEREJNÉHO 
ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ OD 1. 1. 2020 
(starosta obce/primátor mesta, poslanci mestských 
zastupiteľstiev) 

1. Aktuálna právna  úprava  s účinnosťou od 01. 01. 2020 
2. Podnikanie a nezlučiteľnosť niektorých funkcií, 

zamestnaní a činností 
3. Oznámenie osobného záujmu na rokovaní orgánu 
4. Podávania oznámenia po novom 

4.1. Zmena príslušného orgánu na podávanie 
oznámení 
4.2. Termín podávania oznámení 
4.3. Náležitosti oznámenia – predpísaný formulár 
4.4. Zverejňovanie oznámení 

5. Konanie vo veci oznámení 
    5.1. Lehoty 

    5.2. Sankcie 
    5.3. Zastavenie konania 
6. Komisia  ochrany verejného záujmu (zloženie, úlohy) 
 
II. ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV 
1. Odmeňovanie starostu/primátora 

- Finančné nároky starostu / primátora 
- Postup pri určovaní platu starostu 

2. Odmeňovanie poslancov – zmeny od 1.2.2019 
- Zásady odmeňovania poslancov  
- Postup pri vzdaní sa odmeny poslancov 
- Podklady k poskytnutiu odmeny 

3. Odmeňovanie zástupcu starostu / zástupcu primátora  
- zmeny od 1.2.2019 
- Rozdiel medzi odmenou a platom 

4. Odmeňovanie hlavného kontrolóra 
 
 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady. 
 

Uzávierka prihlášok:  30. apríl 2020
 

Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na 
účet RVC Prešov. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937 
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 Prešov nie je platcom DPH.V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 
 

Citát:     „Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal, už v radosti, ktorú za to cíti.“  

                                                                                     Lev Nikolajevič Tolstoj 
So srdečným pozvaním,  
                                                     Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

 PODÁVANE „MAJETKOVÝCH  PRIZNANÍ“ PO NOVOM A 

ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV 

 

http://www.rvcvychod.sk/
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Seminár bude nahradený študijným materiálom 
 

Prihlasujte sa prosím cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. Po vyplnení prihlášky vám na vami zadanú e-mailovú 
adresu príde potvrdenie o prihlásení.  

 
Ak využijete prihlasovanie cez webovú stránku, prihlášku poštou už nezasielajte. 
 

 
Uzávierka prihlášok:  30. apríl 2020 

Obec / mesto: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        
 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                  uhradili z nášho účtu:  

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

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254 

VS: 1803     KS: 0308      ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                                                                            dňa  

 
 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

 

Záväzná prihláška na seminár – nahradený študijným materiálom 
 

PODÁVANE „MAJETKOVÝCH  PRIZNANÍ“ PO NOVOM A ODMEŇOVANIE 

VOLENÝCH FUNKCIONÁROV 

 

  

€  

  

http://www.rvcvychod.sk/

