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RVC východ – 43/2022 

Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 
 
 

 
 

Vážená pani starostka/pán starosta, 
Počas tohto volebného obdobia sa naše „pravidelné“ stretnutia stali menej pravidelnými, nakoľko nám to pandemické 
opatrenia nedovolili. Tento rok budú komunálne voľby už v polovici októbra. Preto sme naše stretnutie predsunuli už tesne 
pred letné prázdniny. Veríme, že aj tento termín využijete na príjemné stretnutia s kolegami, lektormi a organizátormi. 
Pripravili sme pre vás zaujímavé témy, ktoré súvisia s koncom volebného obdobia. 
Tešíme sa na vašu účasť. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Podbanské, hotel Permon 
 

Dátum konania: 

22.  –24. jún 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:  22240622 
 
 

  TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1. deň:  
   13.00 – 14.00 VSD, a.s.                              

   Informácie o sietiach VSD pre občiansku výstavbu a obnovu    

   územnoplánovacej dokumentácie – ľahko a rýchlo.    
 

   14.00 – 18.00 Ing. Oxana Hospodárová                              

Úlohy na konci volebného obdobia a príprava nových 
volieb. 

 

2. deň 
9.00 – 13.00 PhDr. Dušan Gallo 
Ako byť úspešný v komunálnych voľbách. 
 

3. deň 
   9.00 – 12.30     Ing. Pavol Kukučka 

Odmeňovanie starostov počas funkčného obdobia a pri 
jeho skončení.  

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

 

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:  16. jún 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:                                          
„Ak chceš byť naozaj úspešný a šťastný, musíš robiť to, čo ťa naozaj baví.“ 

                                                                                                                                                                                        Walt Disney 
 

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 
* koniec volebného obdobia * 

 

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

 

1. deň:  streda - 22.6.2022 
 

12.00 – 12.45     Obed 
        od 12.45          Prezencia na seminár 

 

13.00 – 14.00       Informácie o sietiach VSD pre občiansku výstavbu a obnovu územnoplánovacej dokumentácie  
                               – ľahko a rýchlo 
                                Lektori:    VSD, a.s.   

 

 Nová stavebná legislatíva a obnova Územnoplánovacej dokumentácie samospráv (krátke intro) 

 Dostupnosť informácii on-line (bez čakania) a zdarma (podľa rozsahu požiadavky), v rôznych formátoch   

       podľa potreby (s ukážkou) 

 Využitie: Tvorba a aktualizácia územných plánov; plánov HSR; príprava obecných investícií (výroba a  

        bývanie); podklad pre projekt pozemkových úprav 

 Okrem uvedenej oblasti VSD poskytuje cely rad informácii prostredictvom elektronizovanych žiadosti    

        (rýchlo a zdarma) 

 
14.00 – 18.00       Úlohy na konci volebného obdobia a príprava nových volieb 
                                Lektorka:    Ing. Oxana Hospodárová   

 

 Ukončenie volebného obdobia 
 Odovzdanie a prevzatie funkcie starostu obce 
 Inventarizácia majetku obce 
 

 Rozpočtové pravidlá v súvislosti s ukončením volebného obdobia 

  Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia 
 

 Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí 
 Stanovenie  úväzku starostu  
 Zverejnenie počtu obyvateľov 
 Určenie počtu poslancov 
 Určenie volebných obvodov 
 Zverejnenie počtu poslancov a volebných obvodov   
 Podklady k novým voľbám 
 

  Právne predpisy súvisiace s voľbami       (aktuálne zmeny) 
 Zákon č. 180/2014  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých  
             zákonov  
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 Zákon 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 
 Vyhláška MV SR č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v z. n. p. 

 
 

 

2. deň:  štvrtok - 23.6.2022 
 

         do 9.00      Raňajky 
 

9.00 – 13.00       Ako byť úspešný v komunálnych voľbách 
                             Lektor:  PhDr. Dušan Gallo 

 

 Cieľ seminára: 

Účastníci budú lepšie ovládať svoje slabé a silné stránky pre pôsobenie v miestnej samospráve, poznať 

základné pravidlá  komunikácie a stratégie rozvíjania vzťahov s občanmi – voličmi a vedieť zásady ako 

pripraviť efektívnu volebnú kampaň pre úspech v komunálnych voľbách. 
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 Program: 

  Imidž a úspech v každodennom živote. 

 Základné komunikačné a facilitačné zručnosti, ako predpoklad pre úspech vo voľbách. 

 Strategické plánovanie: 

o    Stratégie umožňovania /budovanie sietí, spolupráca a tvorivosť/. 

o    Niekoľko tipov pre volebnú stratégiu. 

  Priority a adresnosť volebného programu. 

 Volebná kampaň /príprava, priebeh a vyhodnotenie/. 
 

 

 

3. deň: piatok - 24.6.2022 
 

do 9.00               Raňajky 
 

9.00 – 13.00      Odmeňovanie starostov počas funkčného obdobia a pri jeho skončení 

                         Lektor:   Ing. Pavol Kukučka 
 

 odmeny starostu a poslancov pri skončení funkčného obdobia 

 odstupné a odchodné starostu 

 nepokračuje v ďalšom volebnom období 

o odstupné 

o odchodné ???? 

o preplatená nevyčerpaná dovolenka 

 pokračuje v ďalšom volebnom období 

o odstupné  ???? 

o odchodné ???? 

o preplatená nevyčerpaná dovolenka, nárok na novú dovolenku 

  novozvolený starosta 

o nárok na dovolenku 

13.00 – 14.00      Obed, záver  
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PRIHLÁŠKA NA PODUJATIA 
 

Uzávierka prihlášok:  16. jún 2022 

Prihlasovanie na podujatia RVC je už  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. 
 

                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 Permon.  

Výška doplatku je 35,- €/osoba/noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške (v poznámke). Potvrdíme vám 

ju až v čase uzávierky. 

 
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. 
 
Doprava na miesto konania: 

Odporúčame vám dopraviť sa na miesto konania vlastnou dopravou, autom. 
 

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 
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Záväzná prihláška (kliknite na modrú šípku) 

 
 

PRIHLÁŠKA 

http://www.rvcvychod.sk/
mailto:hotelpermon@hotelpermon.sk
http://www.hotelpermon.sk/
https://www.rvcvychod.sk/presov/prihlaska.php?pr=1921

