Celoslovenské
podujatie

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Prešov

Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených organizácií.
RVC východ – 62/2022

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE
SPRÁVCOV MAJETKU MIEST A OBCÍ
Pozývame vás na naše pravidelné celoslovenské podujatie pre profesijnú skupinu správcov majetku miest a obcí.
Program sme pripravili tak, aby bol vhodný aj pre starostov a primátorov, ale aj riaditeľov a hospodárky škôl, nakoľko sa budeme
venovať aj majetku, ktorý je v správe iných organizácii.
Veríme, že všetky vzdelávacie bloky vás zaujmú a prinesú vám osoh vo vašej každodennej práci. Prijmite naše pozvanie na spoločné
vzdelávanie sa.
Cieľová skupina:
správcovia majetku miest a obcí, starostovia a primátori, poslanci, kontrolóri, štatutári a odborní zamestnanci organizácii, ktoré
majú majetok obcí a miest v správe, ostatní záujemcovia

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:

Miesto konania:
Hotel Permon, Podbanské
Dátum konania:
21. – 23. november 2022/pondelok-streda
Obed: 12.00 hod.
Prezencia: od 12.45 – do 13.00 hod.
Začiatok podujatia: 13.00 hod.

1. deň:
13.00 – 18.00 Ing. Michal Lažo
Dlhodobý majetok obcí ako významná položka jeho aktív.
2. deň
9.00 – 15.30 Ing. Oxana Hospodárová
Majetok obcí v správe RO, PO a iných právnických osôb
(športových klubov, kultúrnych, zdravotných, sociálnych
organizácii a pod.)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

3. deň
pre členov RVC:
279,- €/účastník
8.30 – 12.30 JUDr. Iveta Ivanocová
pre nečlenov :
299,- €/účastník
Katastrálny zákon a správa nehnuteľnosti miest a obcí.
číslo účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
VS: 21231122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Rimavská Sobota, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Štrba, RVC Trenčín, RVC Trnava.

Uzávierka prihlášok: 14. november 2022
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 zákonač. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.
Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Motto:
„To čo urobíš dnes, môže zlepšiť všetky tvoje zajtrajšky..“
Ralph Marston
So srdečným pozvaním organizátori 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: pondelok - 21.11.2022
12.00 – 12.45
12.45 – 13.00

Obed
Prezencia na podujatie

DLHODOBÝ MAJETOK OBCÍ AKO VÝZNAMNÁ POLOŽKA JEHO AKTÍV
Lektor: Ing. Michal Lažo
Čo tvorí majetok obcí
Definícia dlhodobého majetku obcí
Formy nadobudnutia dlhodobého majetku (zdroje obstarania...)
Hospodárenie s dlhodobým majetkom (formy správy... )
Oceňovanie, evidovanie a vykazovanie dlhodobého majetku
Ochrana dlhodobého majetku
Špecifický majetok obcí (obecné byty, kultúrne pamiatky...)

13.30 – 18.00

2. deň: utorok, 22.11.2022
do 9.00

Raňajky

9.00 – 13.00

MAJETOK OBCE V SPRÁVE RO, PO A INÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB
(ŠPORTOVÝCH KLUBOV, KULTÚRNYCH, ZDRAVOTNÍCKYCH, SOCIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A POD.)
Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová
1.časť: Správa a evidencia zvereného majetku
Vznik správy majetku
Kto je správcom majetku obce
Práva a povinnosti správcu majetku
Kompetencie pri správe majetku vlastníka majetku (obce) a správcov majetku
Rozdiely pri nakladaní s majetkom obce medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej subjektivity a s právnou
subjektivitou
Náležitosti zriaďovacej listiny
Prenájom zvereného majetku
Nedostatky v postupoch obce a organizácií pri správe majetku obcí
Kontrola správy majetku obce
2.časť: Evidencia a inventarizácia
Právna úprava
Evidencia majetku
Inventarizácia majetku
Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok
13.00 – 14.00

Obed

14.00 – 15.30

3. časť: konzultácie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. deň: streda–23.11.2022
do 8.30

Raňajky

8.30 – 12.30

KATASTRÁLNY ZÁKON A SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTI MIEST A OBCÍ
Lektorka: JUDr. Iveta Ivanocová
Orgány štátnej správy na úseku katastra a súčinnosť s vlastníkmi, obcami, notármi a inými štátnymi
orgánmi pri spravovaní katastra.
Katastrálne konanie - vklad, záznam, poznámka.
Zápis práv k nehnuteľnostiam v kontexte so zákonom o majetku obcí.
Oprava chýb v katastrálnom operáte.
Verejnosť katastrálneho operátu, hodnovernosť a záväznosť údajov katastra.
Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok

12.30– 13.30
Záver podujatie, obed
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
AKO sa na podujatie prihlásiť?
Voči RVC vás prosíme o elektronické prihlásenie klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“. Týmto vstúpite priamo do
podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo sa na podujatie aj prihlásiť. Vyplníte
elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom.
Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný doklad.

PRIHLÁŠKA

PRACOVNÉ STRETNUTIE
SPRÁVCOV MAJETKU MIEST A OBCÍ

Uzávierka prihlášok: 14. november 2022
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.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Jednoposteľové izby budú akceptované iba v prípade, že bude voľná kapacita v hoteli.
Štandardne poskytujeme ubytovanie v 2-posteľových izbách (v rámci vložného). Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie
v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii.
Výška doplatku je 35,- €/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške (v poznámke).Potvrdíme vám ju až
v čase uzávierky.
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.
Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši 21.11.2022 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:
23.11.2022 o 14:00 hod. (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.
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: spolubývajúci,
objednanie prepravnej služby a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.
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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