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Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 

 

 

Vážená pani starostka/pán starosta, 
po jarnom zrušení pravidelného spoločného podujatia pre starostov východného Slovenska, Vás pozývame na jesenné 
stretnutie, 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.  
Počas „koronakrízy“ boli prijaté legislatívne opatrenia, ktoré zasiahli do diania v obciach. Toto stretnutie sme zamerali 
najmä na výmenu skúsenosti a konzultácie. Pripravte si „svoje“ skúseností, aké opatrenia ste zaviedli vo svojich obciach. 
Spolu s lektormi sa pokúsime nájsť odporúčania, ako napraviť „pokazené“ a nastaviť chod obcí na najbližšie obdobie.  
Rešpektujeme zvýšené hygienické opatrenia v hotelových zariadeniach a o aktuálnom stave vás budeme včas informovať. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Grand Hotel Permon, Podbanské 
 

Dátum konania: 

28. –30. september 2020 / pondelok - streda  
 

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:            229,- € /účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       254,- € /účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  283009 
 

 TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1.deň:  
13.00 – 17.00 Ing. Michal Lažo  
Špecifiká rozpočtu obce v roku 2020 a 2021, ako správne 
hospodáriť v čase krízy  
 

17.15 – 18.00 Peter Hanečák  
Otvorené údaje a samospráva 
 

2. deň 
9.00 – 13.00 Ing. Oxana Hospodárová 
Dotácie z rozpočtu obce v čase krízy, najčastejšie chyby a ako 
ich nerobiť 
 

14.00 – 15.00 zástupcovia VSD, a.s. 
Kvalitné verejné osvetlenie nemusí zruinovať rozpočet obce 

 

3.deň 
   9.00 – 12.30     doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.                              

Nakladanie s majetkom obce – konzultačný seminár 

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

 

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:  21. september 2020 
 

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:                                          
„Múdrosť rastie nenápadne a pomaly ako dub. A aj žije tak dlho.“ 

                                                                                                                                                                                        Pam Brown 
 

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                                               p. Jarmila LOPATOVÁ                                         PhDr. Dušan DEMČÁK, PhD. 
                predseda Rady RVC Košice                          predsedníčka Rady RVC Michalovce                          predseda Rady RVC Prešov 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  
STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

 

 

http://www.rvcvychod.sk/
http://www.hotelpermon.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 
 

1. deň:  pondelok - 28.9.2020 
 

12.00 – 12.45     Obed 
od 12.45                 Prezencia na seminár 

 
13.00 – 17.00     Špecifiká rozpočtu obce v roku 2020 a 2021, ako správne hospodáriť v čase krízy  
                              Lektor:  Ing. Michal Lažo 
 

 Vplyv COVIDU – 19 na hospodárenie samospráv v roku 2020 a prijaté opatrenia na znižovanie jeho   
        negatívnych dopadov  
 Predpokladané východiska k zostaveniu rozpočtov subjektov verejne správy na rok 2021 
 Zostavenie rozpočtov na rok 2021 v podmienkach samosprávy 
 Monitoring rozpočtov – fáza realizácie  

 

17.15– 18.00      Otvorené údaje a samospráva 
                                Lektor:  Peter Hanečák – predseda Spoločnosti pre otvorené informačné technológie (SOIT)   
                                                                                               a  Iniciatívy Open Data  
 

 Základné predstavenie Open Data 
 Úvod do tzv. publikačného minima 
 Príklady dobrej praxe 

 

18.00 – 21.00        Večera, voľný program 
 

 
 

2. deň:  utorok - 29.9.2020 
 

           do 8.45         Raňajky 
 

9.00 – 13.00        Dotácie z rozpočtu obce v čase krízy, najčastejšie chyby a ako ich nerobiť 
                              Lektorka:  Ing. Oxana Hospodárová 
 

 Príslušná legislatíva  
 Podmienky poskytovania dotácií, zmeny v r. 2020 
 Komu môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu  
 Povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov dotácií  
 Zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií  
 Obsah všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
 Návratné finančné výpomocí  
 Príspevky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce  
 Kontrola poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obcí 
 Najčastejšie chyby 
 Výmena skúseností, príklady z praxe a odpovede na otázky 

 

13.00 – 14.00        Obed 
 

14.00 – 15.00        Kvalitné verejné osvetlenie nemusí zruinovať rozpočet obce 
                                Lektori:  zástupcovia VSD, a.s. 
 

 Technológie 
 Financovanie 
 Prevádzka 

 

15.00 – 18.00        Voľný program 
18.00 – 21.00        Večera 
 

 

https://www.vssr.sk/cely-clanok/dotacie-poskytovane-z-rozpoctu-obce-vuc-2019.htm#5-obsah-vseobecne-zavazneho-nariadenia-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-rozpoctu-obce
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3. deň: streda - 30.9.2020 
 

do 9.00                 Raňajky 
 

9.00 – 12.30         Nakladanie s majetkom obce – konzultačný seminár  

                             Lektor:   doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
 

               Neštruktúrovaný výklad realizovaný interaktívnou formou, a to lektorom riadenou skupinovou diskusiou   
               účastníkov k nimi nastoleným aplikačným problémom nakladania s majetkom obce, najmä: 

 Nadobúdanie majetku obce – kúpa. 
 Predaj, zámena, nájom a výpožička majetku obce. 
 Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce. 
 Čo má a čo nemá byť obsahom zásad nakladania s majetkom obce. 
 Deliaca čiara medzi kompetenciami starostu a zastupiteľstva k majetku obce. 
 Najčastejšie pochybenia obcí pri nakladaní s majetkom obce. 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 
Každý dotaz, ktorý sa venuje navrhnutej tematike radi uvítame. Prosíme účastníkov, aby svoje otázky posielali  
vopred  - najneskôr do 21.9.2020 – na e-mail: rvcpo@rvcvychod.sk. 
Zaslané otázky zaradíme do programu konzultačného stretnutia /samozrejme  pri  zachovaní anonymity/.  

 
  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:hotelpermon@hotelpermon.sk
http://www.hotelpermon.sk/
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ktoré sa uskutoční v dňoch 28.-30.9.2020 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:  21. september 2020 
 

 
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                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   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: 283009,  KS: 0308 

V                                                                                               , dňa                                         

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                           pečiatka a podpis 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na podujatie 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  STAROSTOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 
 

 

  

  

  

 

http://www.rvcvychod.sk/

