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Vás pozývajú navideo seminár   
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 

* videoseminár *

Cieľová skupina: starostovia/primátori, poslanci, odborní zamestnanci miest a obcí 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   30.4.-10.5.2020 

Miesto konania:videoseminár 

Lektorka: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC KE, MI, PO:20,- € / účastník 

   pre nečlenov RVC KE, MI, PO:   36,- € / účastník 

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 

   VS:290402 

PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

1. Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva počas COVID 19 

2. Rokovanie obecného zastupiteľstva ON LINE 

3. Prijímanie uznesení obecného zastupiteľstva bez rokovania obecného zastupiteľstva - PER ROLLAM 

4. Príprava uznesení zastupiteľstva počas COVID 19 

5. Zverejňovanie uznesení zastupiteľstva počas COVID 19 

6. Voľba nového hlavného kontrolóra počas COVID 19 - legislatívna medzera 
 

 
 

 Uzávierka prihlášok:  29.apríl 2020, resp. až do 9. mája 2020 

 Video bude sprístupnené v termíne: 30.4. – 10.5.2020 
 

 Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu 

účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára. 

 Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom 

vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po 

úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom. Video k tejto témevám bude 

sprístupnené do 10. mája 2020. 

 Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať 

a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť. 
 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady. 
 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre 

zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákonač. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je 

platcom DPH. 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video 

a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 
 

Citát:        
„Prítomnosť je jedinou večnosťou.“Krišnamurti
 

So srdečným pozvaním,  
Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice 
JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce 

http://www.rvcvychod.sk/
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Záväzná prihláška na videoseminár 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstvo a starosta počas COVID 19 
 

 

ktorý bude sprístupnený v dňoch30.4. – 10.5.2020 

 

Prihlasujte sa cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. Po vyplnení prihlášky vám na vami zadanúe-mailovú 

adresu príde potvrdenie o prihlásení. Po úhrade poplatku vám zašleme link na video a heslo. 
 

Táto písomná prihláška slúži iba pre prípad, ak by ste chceli zasielať prihlášku poštou. Je to najdrahšia a časovo 
najzdĺhavejšia forma prihlasovania. Nešetrí čas ani financie, preto ju už v krátkom čase úplne zrušíme. 
 
Ak využijete prihlasovanie cez webovú stránku, prihlášku poštou už nezasielajte. 

Uzávierka prihlášok:  29. apríl 2020, resp. až do 9.mája 2020 
 

Obec / mesto / škola / iná organizácia:     IČO: 

  

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        
 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa uhradili z nášho účtu:  

čiastkupre (koľkých)                           účastníkov  video seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 

VS: 290402KS: 0308        ŠS: IČO organizácie 

 

V, dňa  

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

 

  

€  

  

http://www.rvcvychod.sk/

