Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených organizácií.
RVC Michalovce – 33/2022

Vás pozýva na vzdelávací seminár

Príprava komunálnych volieb v roku 2022
*v zmysle aktuálnych zmien zákona č. 180/2014 Z.z. a nového zákona č. 185/2022 Z.z.*
* videoseminár s praktickými návodmi a vzormi *
Cieľová skupina: štatutári, zamestnanci obcí
V tomto roku sa prvýkrát uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.
Legislatívne je upravený postup špeciálneho hlasovania v prípade obmedzenia osobnej slobody z dôvodu ochorenia
COVID-19 podľa nového zákona č. 185/2022 Z.z.
Na tieto voľby je potrebné sa dobre pripraviť, pretože budú omnoho komplikovanejšie z pohľadu administratívy
a zabezpečenia všetkých potrebných organizačných náležitostí. Dôležitá je aj príprava komunálnych volieb z pohľadu
evidencie obyvateľov a schválenia potrebných uznesení týkajúcich sa miestnych podmienok.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dostupnosť videoseminára s praktickými návodmi
a vzormi:
od 20.6.2022– 29.10.2022
počas 5 pracovných dní, vzhľadom k osobitnému
charakteru ponuky, vám lehotu prispôsobíme podľa
dátumu vášho prihlásenia

LEKTORKA:

Ing. Oxana Hospodárová
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

PRIHLÁŠKA

pre členov RVC MI:
15,- €/účastník
pre nečlenov RVC MI: 25,- €/účastník
IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
VS: 200622

PROGRAM VIDEOSEMINÁRA:
1.Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí
 praktické postupy v príprave a zabezpečení priebehu volieb
- Stanovenie úväzku starostu
- Zverejnenie počtu obyvateľov
- Určenie počtu poslancov
- Určenie volebných obvodov
- Zverejnenie počtu poslancov a volebných obvodov
- Podklady k novým voľbám
2. Právne predpisy súvisiace s voľbami (aktuálne zmeny)
 Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v
rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 Vyhláška MV SR č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v z. n. p.
Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu
s linkom na praktický videoseminár o správnom postupe pri príprave volieb v obci v roku 2022
VZORY:
vzory uznesení pre OZ pre prípravu volieb
vzory tlačív pre voľby
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V účastníckom poplatku je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu videa, zaslanie pracovného materiálu mailom,
vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD
Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami
zadaný mail) 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 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. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce 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.

AKO si videoseminár objednať ?
Voči RVC vás prosíme o elektronické prihlásenie klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“. Týmto vstúpite
priamo do ponuky na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky získania videa a priamo si ho môžete aj
objednať. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom.
Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný doklad.

Príprava komunálnych volieb v roku 2022

PRIHLÁŠKA

*v zmysle aktuálnych zmien zákona č. 180/2014 Z.z. a nového zákona č. 185/2022 Z.z.*

* videoseminár s praktickými návodmi a vzormi *

Pokyny k videosemináru:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Uzávierka prihlášok: 29.10.2022
Video bude sprístupnené v termíne: 20.6. – 29.10.2022– pre každého účastníka na 5 pracovných dní
Prístup je možný z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu
mailu. Video si nebude možné stiahnuť.
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 Michalovce. Po úhrade poplatku vám
bude zaslaný link na video, najskôr 20.6.2022.
Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane
spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré
je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.

Citát:

„Tí, ktorí potrebujú vodcov, nie sú kvalifikovaní na ich výber.“
Michael Malice

So srdečným pozvaním,
Ing. Lucia Pavliková, MBA , riaditeľka RVC Michalovce
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