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RVC východ – 8/2022 

Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 
 
 

Vážená pani starostka/pán starosta, 
naše stretnutie sme pripravovali na záver predchádzajúceho roka, ale museli sme to posúvať. Podmienky sa mierne zlepšili 
a my to chceme využiť. Pozývame Vás na stretnutie už začiatkom februára. Musíme prijať sprísnené podmienky v hoteloch 
a skrátený čas na prihlasovanie. Veríme, že to spoločne zvládneme. 
 

Podmienky účasti: 
Režim OP plus – očkovaný 3x, resp. 2x plus test, alebo prekonaný (najnovšie max. 180 dní).  
Podmienky sa môžu meniť, preto vás budeme včas informovať o zmenách.  
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Hotel Bellevue, Horný Smokovec 
 

Dátum konania: 

2.  – 4. február 2022/streda -piatok 
 

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:            272,- €/účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       292,- €/účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  02040222 

  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1. deň:  
   13.00 – 18.00 JUDr. Eva Kišidajová                              

Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia 
voči komunálnym politikom“. 

     
2. deň 
9.00 – 13.00 Ing. Michal Lažo 
Hospodárenie samospráv v poslednom roku volebného 
obdobia. 

 

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

Posledné  usporiadanie majetku obce pred koncom 
funkčného obdobia alias „Najaktuálnejšie zmeny pri 
nakladaní s majetkom obce“. 

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

 

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:  27. január 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 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:                                          
„Svet robí cestu ľuďom, ktorí vedia kam idú..“ 

                                                                                                                                                                                        Ralph Waldo Emerson 
 

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.  
 

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 A PRIMÁTOROV 

 

 

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

 

1. deň:  streda - 2.2.2022 
 

12.00 – 12.45     Obed 
        od 12.45          Prezencia na seminár 

 

13.00 – 18.00       Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia voči komunálnym politikom“ 
                                Lektorka:    JUDr. Eva Kišidajová   

 

 Sloboda prejavu a nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia – ktoré právo je „silnejšie“? 

 kedy dochádza k zásahu do našich osobnostných práv ? 
 Žaloba na ochranu osobnosti 

 články s bulvárnym obsahom, 

 videa, blogy a statusy na sociálnych sieťach, 

 vyhlásenia s nepravdivým obsahom, 

 kde sú hranice „prípustnej kritiky“ ? 

 žiadať ospravedlnenie alebo náhradu nemajetkovej ujmy? 
 Ochrana osobnosti podľa tlačového zákona 

 ako, kde a za akých okolností možno žiadať nápravu 
 Ochrana osobnosti podľa zákona o vysielaní a retransmisii 
 Osobitné postavenie verejne činných osôb 

 aj politik má právo na súkromie 

 neoprávnená kritika voči verejným činiteľom 

 trestný čin ohovárania 

 čo v prípade fyzických útokov na verejných činiteľov? 

 relevantná judikatúra Ústavného súdu SR, ESĽP, ustálená judikatúra všeobecných súdov 
 

 

2. deň:  štvrtok - 3.2.2022 
 

         do 9.00      Raňajky 
 

9.00 – 13.00       Hospodárenie samospráv pred vstupom do posledného roku  volebného obdobia 2018-2022 

                             Lektor:  Ing. Michal Lažo 
 

 Stav verejných financií -  štátneho rozpočtu 
 Finančná kondícia samospráv a vplyv pandémie 
 Zistenia z auditov účtových závierok a rozpočtového hospodárenia obcí a miest 
 Odporúčania  starostom a primátorom v poslednom roku ich  funkčného obdobia 

 
 

 

3. deň: piatok - 4.2.2022 
 

do 8.30               Raňajky 
 

8.30 – 13.00      Posledné  usporiadanie majetku obce pred koncom funkčného obdobia  

                             alias „Najaktuálnejšie zmeny pri nakladaní s majetkom obce“ 

                         Lektor:   doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
 

 Zmeny predpisov týkajúce sa majetku obce v roku 2021.  
 Nesúlad vlastníctva stavby (cesty, verejného priestranstva, športovísk) a vlastníctva zastavaného   

        pozemku - podľa prelomového rozhodnutia NS SR - z 30.11.2020  
 Nové pravidlá vyvlastnenia pozemkov pod miestnymi cestami- od 1. júna 2021 
 Pozemkové úpravy nevysporiadaných pozemkov pod inými stavbami (školami, športoviskami,  

        nebytovými a bytovými domami) 
 Investovanie do cudzieho majetku pri miestnych cestách - od 27.5.2021  
 Nové pravidlá pre vyjadrenie starostu k vydržaniu nehnuteľnosti v obci - 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 
 Nové povinnosti obce pri nájme poľnohospodárskej pôdy obce – od 1. mája 2021 

 

13.00 – 14.00      Obed, záver  
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

 

Prihlasovanie na podujatie je cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk. V časti podujatia na príslušnom RVC. 

Po vyplnení prihlášky vám príde potvrdzujúci e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu.  

Toto potvrdenie zároveň slúži aj ako účtovný doklad pre účtovníctvo. 

Do prihlášky môžete zadať aj ďalší kontakt (napr. na učtáreň) a potvrdenie príde aj na túto adresu. 

 

Veríme, že táto forma zľahčuje administratívu na vašej aj našej strane a ďakujeme vám za súčinnosť. 

 

Uzávierka prihlášok:  27. január 2022 

 
 

 

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 Hotela Bellevue. Výška doplatku je            

45,- €/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške (v poznámke). Potvrdíme vám ju až v čase uzávierky. 

 
Doprava na miesto konania: 

Odporúčame vám dopraviť sa na miesto konania vlastnou dopravou, autom. 
AUTOM  - GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76'  

Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce. 

AUTOBUSOM - pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca. 

VLAKOM  - z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého Smokovca. 

Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci. 

 
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 BELLEVUE, a.s.  
Horný Smokovec 21  
062 01 Vysoké Tatry  
Slovenská republika 
http://www.hotelbellevue.sk/ 
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064  
Fax: +421/ 52 4422 719 
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