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PRIHLÁŠKA 

                                                                                                                                                                                  RVC Prešov – 46/2022 
Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 

 
 

Cieľom novely zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Obce môžu 
umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva a inú stavbu, ako je napríklad oplotenie či stĺp. Dôvodom je 
zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice.    
Obce by mohli v osobitných prípadoch upustiť od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla.  
Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia ďalšieho údaja do položkovej skladby údajov registra adries - názov 
budovy. Novelou sa doplnia aj sankcie pre fyzické osoby, keďže doteraz platili len pre právnické. Obce majú možnosť po 
zvážení okolností priestupku neuložiť pokutu. Dôležité je aj spovinnenie zápisu čísla bytu, ak sú obci známe. 
 

Cieľová skupina:  odborní zamestnanci miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:   7. 9. 2022 / streda    
                                - prezenčná forma                     
Miesto konania:    Prešov, Okresný úrad,   

                               Námestie mieru 3, malá zasadačka  

Prezencia:     od  8.30 h 

Začiatok:                 9.00 h       

Uzávierka prihlášok:   2. september 2022     
     

   LEKTOR: 

   Ing. Juraj Muravský 
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC PO, KE, MI:       22,- €/účastník 

   pre nečlenov RVC PO, KE, MI:   39,- €/účastník 

   IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

   VS:  070922 

PROGRAM: 
 Legislatívny úvod: 

 Zákon. č. 125/2015 Z.z. 
 Vyhláška č. 31/2003 Z.z. , vyhláška č. 142/2015 Z.z., výnos č. 155/2015 Z.z. 

 Novelizácia legislatívnych predpisov 
 Zákon č. 42/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z.z. 
 Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 Z.z. 

 Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 
 Číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami 
 Aplikačná prax 

 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný e-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 Prešov 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 SA NA PODUJATIE PRIHLÁSIŤ? 

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. 
 

Citát:                          „Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.“                          
                                                                                                                                                                                                          A. G. Bell 
 

So srdečným pozvaním,                
                                                      Ing. Dušan Verčimak,    riaditeľ RVC Prešov 

Register adries – novela od 1.7.2022 
 

* prezenčná forma  * 

 
 

https://www.rvcvychod.sk/presov/prihlaska.php?pr=1959

