Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Prešov
RVC východ – 43/2021
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácii.

Vás pozývajú na
PRACOVNÉ STRETNUTIE
SPRÁVCOV MAJETKU MIEST A OBCÍ
A SPRÁVCOV OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Pozývame vás na podujatie pre profesijné skupiny správcov majetku miest a obcí a správcov obecných nájomných bytov
a nebytových priestorov. Tieto skupiny sme tento rok spojili, nakoľko pandémia nám nedáva časový priestor.
Pripravili sme pre vás zaujímavý odborný program, ktorý sme zamerali na nové legislatívne normy pri nakladaní s majetkom, ktoré
platia od tohto roku. Budeme sa venovať téme bezpečnosti budov a technických zariadení v obecných budovách. Tretí deň pridávame
aj inventarizáciu a evidenciu majetku miest a obcí a majetku, ktorý je v správe.
Veríme, že všetky vzdelávacie bloky vás zaujmú a prinesú vám osoh vo vašej každodennej práci. Prijmite naše pozvanie na spoločné
vzdelávanie sa.
Podujatie bude v režime OTP. V prípade zhoršenej situácie, z dôvodu zvýšenia kapacity uprednostníme zaočkovaných účastníkov.
Cieľová skupina:
správcovia majetku miest a obcí, správcovia mestských a obecných bytov a nebytových priestorov, odborní zamestnanci miest
a obcí, volení predstavitelia miest a obcí – primátori, starostovia, poslanci, kontrolóri, ostatní záujemcovia

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania:
Grandhotel Permon, Podbanské
Obed: 12.00 – 13.00 h
Prezencia: 6.10.2021 – od 13.00 – 13.30 h

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
1.deň:
13.30 – 18.00 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Novinky v nakladaní s obecným majetkom

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Dátum konania:
6. – 7. október 2021 /streda – štvrtok – 2 dni
VS: 060710

2. deň
9.00 – 13.00 Ing. Silvia Ujčíková
Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť stavieb a technických
zariadení

Dátum konania:
6. – 8. október 2021 / streda – piatok - 3 dni
číslo účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 VS: 060810
pre členov RVC:
235,- € /účastník
pre nečlenov RVC: 255,- € /účastník

3.deň
9.00 – 13.00 Ing. Oxana Hospodárová
Evidencia a inventarizácia majetku miest a obcí a majetku
v správe

číslo účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
pre členov RVC:
165,- € /účastník
pre nečlenov RVC: 185,- € /účastník

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady.
Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, RVC Prešov,
RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava .

Uzávierka prihlášok: 29. september 2021
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie sa cez
www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame 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

Citát:

„Je krásne plávať, ak sa ti pritom z mora ukazuje breh.“
Antoine de Saint-Exupéry

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: streda - 6.10.2021
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30

Obed
Prezencia na podujatie

13.30 – 18.00

NOVINKY V NAKLADANÍ S OBECNÝM MAJETKOM

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nové pravidlá Notárskeho poriadku pre vyjadrenie obce k vydržaniu nehnuteľnosti - od 1. mája 2021
Nesúlad vlastníctva stavby (cesty, verejného priestranstva, športovísk) a vlastníctva zastavaného pozemku - podľa
prelomového rozhodnutia NS SR - z 30.11.2020
Investovanie do cudzieho majetku pri miestnych komunikáciách - od 27.5.2021
Nové pravidlá vyvlastnenia vlastníckeho práva pod miestnymi komunikáciami - od 1. júna 2021
Nové pravidlá nakladania s poľnohospodárskou pôdou obce - od 1. mája 2021
Nové povinnosti obce pri predaji a zámene majetku obce voči katastru nehnuteľností ohľadom zápisov v Registri
partnerov verejného sektora - od 1. septembra 2019
Dôvod hodný osobitného zreteľa – ako forma minimálnej a štátnej pomoci. a povinnosti obce voči štátnym
orgánom podľa nového zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej a minimálnej pomoci.
Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
2. deň: štvrtok, 7.10.2021
do 9.00

Raňajky

9.00 – 13.00

OCHRANA PRED POŽIARMI, BEZPEČNOSŤ STAVIEB A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Lektorka: Ing. Silvia Ujčíková
1.časť: Plnenie úloh právnickej osoby (obce) vo vzťahu k vlastnému majetku a všeobecne podľa zákona o ochrane
pred požiarmi
povinnosti obce podľa zákona o ochrane pred požiarmi
plnenie úloh právnickej osoby - obce vo vzťahu k majetku - ochrana pred požiarmi v bytových domoch –
preventívne protipožiarne prehliadky
obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení
2.časť: Bezpečnosť stavieb a technických zariadení budov
technické zariadenia budov, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia: elektrické, zdvíhacie, plynové
a tlakové
technická dokumentácia vyhradených technických zariadení
podmienky prevádzkovania vyhradených technických zariadení
oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení
odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradených technických zariadení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. deň: piatok – 8.10.2021
do 9.00

Raňajky

9.00 – 13.00

EVIDENCIA A INVENTARIZÁCIA MAJETKU MIEST A OBCÍ A MAJETKU V SPRÁVE
Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová
Právna úprava
Zásady hospodárenia s majetkom
Vnútorné predpisy na úseku majetku
Evidencia majetku
Inventarizácia majetku
Vyraďovanie a likvidácia majetku
Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok

13.00 – 14.00

Záver podujatie, obed
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Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom
podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Doplňujúce informácie:
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii
Hotela Permon. Výška doplatku je 40 €/ osoba/ noc a umožníme ju len v prípade voľnej kapacity v hoteli, pretože spadá
do nami objednanej kapacity. Záujem o túto službu avizujte v prihláške, potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, 29.9.2021.
PREPRAVA z Liptovského Mikuláša do Hotela Permon
V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Liptovského Mikuláša do Hotela
Permon nami objednaným autobusom – ak o túto službu prejaví záujem min.10 ľudí.
Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši 6.10.2021 o 10:15 hod., odchod o 10.30 h.
Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) z Hotela Permon:
7. a 8.10.2021 o 15:00 - k vlaku smerom na východ 15:58 –R-607 Tatran a smerom na západ 16:03 – R-610 Tatran)
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej
objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz.
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
Rezervácie: +421 914 33 00 33
Fax: +421-52-449 01 33
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina Zruby"(informujte sa prosím u šoféra autobusu
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu.
Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk.
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete
použiť ako doklad k úhrade vložného = účtovný doklad.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na podujatie
PRACOVNÉ STRETNUTIE
SPRÁVCOV MAJETKU MIEST A OBCÍ
A SPRÁVCOV OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Vyberte a zaškrtnite: 2-dňové podujatie: 6.- 7.10.2021
3-dňové podujatie: 6.- 8.10.2021
Člen RVC

Ktoré RVC:

Nečlen RVC

Čestne prehlasujem, že som členom daného RVC
Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

IČO:

Účastníci:
Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:

E-mail:

Ubytovanie v 2, resp. 3-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
VS: 060710 (2 dni), resp. 060810 (3 dni)
V

KS: 0308

ŠS: IČO organizácie

, dňa

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