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RVC východ – 4/2023 

Vás pozývajú na seminár 

 

  

 

 
 
 
 

Vážená pani starostka/pán starosta, 
Sme na začiatku 4-ročného volebného obdobia, počas ktorého by sme radi nadviazali na naše úspešné podujatia, medzi 
ktoré patrí aj pracovné stretnutie starostov a primátorov.  
Ak ste vo svojej funkcii už dlhšie, tak naše podujatie dobre poznáte. Ak ste novozvolení, tak máte ideálnu príležitosť pripojiť 
sa ku skupine. Veríme, že aj tento termín využijete na príjemné stretnutia s kolegami, lektormi a organizátormi. Pripravili 
sme pre vás zaujímavé témy, ktoré súvisia so začiatkom volebného obdobia. 
Tešíme sa na vašu účasť. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Miesto konania: 

Horný Smokovec, hotel Bellevue 
 

Dátum konania: 

30. január–1. február 2023/pondelok-streda 
 

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:             289,- €/účastník 

pre nečlenov  RVC KE/MI/PO:       309,- €/účastník 

číslo účtu:  SK49 0200 0000 0025 7892 2254       

VS:  3001010223 

  
 

 TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV: 
 

1. deň:  
   13.00 – 18.00 Ing. Oxana Hospodárová                              

Rokovanie obecného/mestského zastupiteľstva 
a rozpočtové minimum starostu/primátora 

 

2. deň 
9.00 – 13.00 Mgr. Vladimír Pirošík 
Samospráva obce – postavenie, pôsobnosť, orgány, výkon 
 
14.00 – 16.30    Regionálne centrum MIRRI SR Prešov 
 

3. deň 
   9.00 – 12.30      JUDr. Veronika Vilusová 

                               JUDr. Natália Hudáková 

                (doc. JUDr. Jozef Tekeli & Associatess s.r.o.   
                  advokátska kancelária) 
Obec a mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac 
a pri nájmoch, alias „Čo nie je zakázané, je dovolené?“ 

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

 

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:  23. január 2023 
 

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:                                          
„Nezabúdaj. Dnes neporáža veľký malého, ale konajúci váhavého.“  

                                                                                                                                                                                        Rupert Murdoch  
 

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. 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  
STAROSTOV A PRIMÁTOROV 

* začiatok volebného obdobia * 

 

mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/


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

 

                Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy  a nimi zriadených organizácií. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01  Prešov 

IČO: 31954120, DIČ: 2021241937 
Tel.:+421/51/773 42 15,  M: +421 915 910 400, www.rvcvychod.sk, rvcpo@rvcvychod.sk 

                predseda Rady RVC Košice                          predsedníčka Rady RVC Michalovce                          predseda Rady RVC Prešov 

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  

 

1. deň:  pondelok - 30.1.2023 
 

12.00 – 12.45     Obed 
        od 12.45          Prezencia na seminár 

 

13.00 – 18.00    Rokovanie obecného/mestského zastupiteľstva a rozpočtové minimum starostu/primátora 
                                Lektorka:    Ing. Oxana Hospodárová   

 

I.  Rokovanie obecného/mestského zastupiteľstva  (administratívne a praktické rady)    
✓ Zvolávanie obecného zastupiteľstva 
✓ Príprava a prijímanie uznesení (vzorové uznesenia) 
✓ Postup pri prijímaní VZN 
✓ Náležitostí uznesení a zápisníc 

II. Rozpočtové minimum starostu/primátora    
✓ Štruktúra rozpočtu 
✓ Proces prípravy rozpočtu 
✓ Pravidla  rozpočtového hospodárenia (zákonné výnimky pre rok 2023) 
✓ Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 

 

 

2. deň:  utorok - 31.1.2023 
 

         do 9.00      Raňajky 
 

9.00 – 13.00       Samospráva obce – postavenie, pôsobnosť, orgány, výkon 
                             Lektor:  Mgr. Vladimír Pirošík 

 

 Právna úprava miestnej samosprávy v Ústave SR a v zákonoch 
 Postavenie obce, jej územie a obyvatelia 
 Samospráva obce (samosprávna pôsobnosť obce, prenesený výkon štátnej správy) 
 Výkon samosprávy obce (miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov obce, volené orgány) 
 Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia (proces prijímania) 
 Orgány obce 
✓ Starosta ( kompetencie starostu ako štatutárneho orgánu obce, zástupca starostu, vzťah starostu 

k obecnému zastupiteľstvu) 

✓ Obecné zastupiteľstvo (kompetencie a rokovanie obecného zastupiteľstva, preskúmavanie 
zákonnosti rozhodnutí obecného zastupiteľstva) 

✓ Ostatné orgány (obecná rada, komisie,  obecný úrad, hlavný kontrolór, obecná polícia, výbory 
v mestských častiach) 

 Zodpovednosť orgánov obce za škodu 
 Odpovede na otázky účastníkov 

 
14.00 – 16.30       Prezentácia Regionálneho centra MIRRI SR Prešov 
                               Informácie o činnosti, kompetenciách, pôsobení, možnosti podpory pre obce 

 
 

 

3. deň: streda - 1.2.2023 
 

do 9.00               Raňajky 
 

9.00 – 13.00      Obec a mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch,  
                             alias „Čo nie je zakázané, je dovolené?“ 

                         Lektori:   JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková -     
                                         (doc. JUDr. Jozef Tekeli & Associatess s.r.o. advokátska kancelária) 
 

 Stavebné úpravy obecného majetku uskutočnené nájomcom 
✓ Má obec zmluvnú voľnosť v postavení verejného obstarávateľa? 

✓ Nakladanie s majetkom obcí vs. pravidlá verejného obstarávania pri stavebných úpravách nájomcu na 

predmete nájmu. 
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 „Naviac práce“ pri investičnej činnosti obce 
✓ Sú „naviac práce“ zákonným dôvodom na zvýšenie ceny za vykonanie diela? 

✓ Generálny zákaz zmeny zmlúv z pohľadu verejného obstarávania a výnimky zo zákazov. 

 Postihy pri posudzovaní zákonnosti dodatkov k zmluvám 
✓ Posudzovanie zákonnosti dodatkov k zmluvám. 

✓ Sankcie a korekcie. 

✓ Zodpovednosť starostov a primátorov. 

✓ Relevantná rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie. 

✓ Možnosti právnej obrany prostredníctvom advokáta. 

 
 

 

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE 
 

Uzávierka prihlášok:  23. január 2023 

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 Bellevue. Výška 

doplatku je  40,- €/ osoba/ noc. Túto požiadavku nám vopred avizujte v prihláške, resp. v poznámke, ak sa prihlasujete 

cez webovú stránku. Potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, t.j. 23.1.2023 

 

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. 

 

Kontakt na hotel:  
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.  
Horný Smokovec 21   
062 01 Vysoké Tatry  
Slovenská republika 
http://www.hotelbellevue.sk  

PRACOVNÉ STRETNUTIE  
STAROSTOV A PRIMÁTOROV 

* začiatok volebného obdobia * 
 

Záväzná prihláška (kliknite na modrú šípku) 

 
 

PRIHLÁŠKA 
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