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                                                                 Vás pozývajú na prezenčný seminár                                                         2023/11 

 
       

 

  

 
 
 

 

Cieľová skupina:  starostovia a poslanci obcí mikroregiónu Hornád, hlavní kontrolóri obcí, zamestnanci 
samosprávy, ostatní záujemcovia o problematiku  
  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania: 28.1.2023/ sobota 

Miesto konania:  Základná škola Čaňa, jedáleň 
 

Začiatok podujatia: 8.30 h 
Záver podujatia:  cca 13.00 h   
 

LEKTORI:    

 

1. legislatívna časť:  Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

   2.ekonomická časť: Ing. Oxana Hospodárová 
      

    

PROGRAM SEMINÁRA:  
 

8.30 – 10.30 h – legislatívna časť

Obsah 1. časti – lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
1. Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva.  
2. Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť.  
3. Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť.  
4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.  
5. Zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

10.40 – 12.40 h – rozpočtové minimum /ekonomická časť 
Obsah 2. časti - lektorka: Ing. Oxana Hospodárová 

1. Tvorba a zmeny rozpočtu obce 
2. Rozpočtové provizórium 
3. Záverečný účet obce 
4. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 
5. Príklady z praxe 

 

Pracovný materiál: súčasťou oboch podujatí je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii  
 

Uzávierka prihlášok: 27. január 2023 
 

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. 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

- je stanovený dohodou medzi RVC Košice a Mikroregiónom Hornád 

- výška vložného na účastníka závisí od celkového počtu účastníkov 

- fakturovaná suma bude obsahovať nevyhnutné náklady na zorganizovanie seminára: lektori, tlačený pracovný materiál 
pre účastníkov, cestovné, organizačné náklady 
 

Citát:                           
„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ 
                                                                                                                                                              Antoine de Saint-Exupéry 
 

S pozvaním,  
Ing. Ján Kokarda, starosta obce Ždaňa 
Ing. Ľubomíra Borošová, riaditeľka RVC Košice 

 

Základné princípy fungovania obecnej samosprávy 
*legislatívna a ekonomická časť* 

 

* prezenčná forma – sobota - ZŠ Čaňa* 
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