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Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov 

v spolupráci so Združením hlavných kontrolórov SR 

 

 

  

 

 
 

 

Pozývame vás na podujatie zamerané na praktickú aplikáciu kontrolných povinností hlavného kontrolóra v samospráve. Čaká 
vás zaujímavý odborný program, ktorý pre vás pripravili skúsení lektori z praxe. V obsahu nájdete vstup NKÚ ku kontrolným 
zisteniam a spolupráci s hlavnými kontrolórmi; pohľad na poradný hlas kontrolóra v podaní doc. Tekeliho, Ing. Kasmanová vás 
prevedie praktickou prácou pri spracúvaní odborného stanoviska k záverečnému účtu obce a v tretej časti sa pozrieme na 
zápisy nehnuteľností v katastri a možnosť využitia získaných údajov pri kontrolách.  
Veríme, že vás program zaujme. Prijmite pozvanie na spoločné vzdelávanie sa.

Cieľová skupina: hlavní kontrolóri miestnej a regionálnej samosprávy, zamestnanci útvarov (oddelení, odborov) kontroly, 
štatutári, vedúci zamestnanci a ostatní zamestnanci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených inštitúcií, iní záujemcovia  o 
problematiku

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
 

Miesto konania:  

Grandhotel Bellevue,  Horný Smokovec 
Obed: 12:00 – 13.00 h 
Prezencia:  13.2.2023 – od 12.45  
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053       
13. – 15. február 2023 /pondelok – streda - 3 dni 
VS: 13150223 
pre členov RVC:            289,- € /účastník  
pre nečlenov RVC:        309,- € /účastník   
13. – 14. február 2023 /pondelok – utorok - 2 dni 
VS: 13140223 
pre členov RVC:            205,- € /účastník  
pre nečlenov RVC:        223,-€/účastník 
 

 
   TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  

1.deň:  
13.00 – 14.30      zástupcovia NKÚ 
Plánovanie a príprava kontrolných akcií v podmienkach 
NKÚ SR 

15.00 – 18.30      doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
Poradný hlas kontrolóra 

   2. deň: 
9:00 – 13:00       Ing. Mária Kasmanová  

   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému   
účtu obce 

   14.00 – 16.30     Konzultácie s prítomnými lektormi 
   3.deň:  

9.00 – 13.00        JUDr. Iveta Ivanocová 
   Evidovanie nehnuteľného majetku obce v katastri     

a využitie údajov katastra v kontrolnej činnosti

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 
náklady. Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC Michalovce, 

RVC Prešov, RVC Rimavská Sobota, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Štrba, RVC Trenčín, RVC Trnava. 
 

Uzávierka prihlášok:  7. február 2023 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické 
prihlasovanie sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame výlučne na uvedený účet a vopred. 

Potvrdenie o prihlásení,  ktoré vám vygeneruje náš systém a odošle na vašu e-mailovú adresu, 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 Košice nie je platcom DPH.  Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756 
 
 
 

Citát:                       „Učiteľ, ktorý je skutočne múdry, ti neponúka, aby si vstúpil do domu jeho múdrosti,  
ale skôr ťa vedie k prahu tvojej mysle.“ 

                                                                                                                                                 Chalíl Džibrán 
 

So srdečným pozvaním,  

RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová 
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA 
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak 

PRACOVNÉ STRETNUTIE POD NÁZVOM 

PRAKTICKÉ OTÁZKY KONTROLNEJ ČINNOSTI V SAMOSPRÁVE 
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

 

 

 

 

1. deň:  pondelok, 13.2.2023 
    

Obed 12:00 – 13:00 h 

od 12.45  Prezencia na podujatie  

13.00 – 14.30  PLÁNOVANIE A PRÍPRAVA KONTROLNÝCH AKCIÍ V PODMIENKACH NKÚ SR 
  Lektori: zástupcovia NKÚ 
 

Vstup NKÚ sme zaradili aj na základe požiadaviek zo spätnej väzby. Zástupcovia NKÚ pre vás pripravili niektoré 
výstupy z kontrolných akcií a vysvetlenie vlastných postupov pri plánovaní a príprave kontrol. Veríme, že to môže 
byť pre vás, kontrolórov inšpiratívne. Nevyhneme sa ani vzťahom a vzájomnej spolupráci medzi NKÚ a hlavnými 
kontrolórmi obcí a miest. 
 

 

15.00 – 18.30  PORADNÝ HLAS KONTROLÓRA 
Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
 

✓ Účasť hlavného kontrolóra obce na rokovaní obecného zastupiteľstva. 
✓ Hlavný kontrolór ako pomocná ruka a odborný garant činnosti orgánov obce. 
✓ Rozdelenie moci v obecnej samospráve:  starosta obce - obecné zastupiteľstvo.  
✓ Rozhodovacia činnosť obecného zastupiteľstva – uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia. 
✓ Pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom (sistačné právo starostu).  
✓ Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu. 
✓ Otázky účastníkov. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Od 18.30               Večera, voľný program 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
 

2. deň:  utorok, 14.2.2023 
        do 9.00         Raňajky 

9.00 – 13:00        ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE /MESTA 

  Lektorka: Ing. Mária Kasmanová 
 

✓ Zákonnosť a metodická správnosť predloženého záverečného účtu 
✓ Zhodnotenie rozpočtu obce / mesta 
✓ Zhodnotenie rozpočtov zriadených RO 
✓ Údaje o hospodárení  zriadených PO 
✓ Peňažné fondy obce / mesta 
✓ Bilancia aktív a pasív obce / mesta 
✓ Zhodnotenie poskytnutých dotácií obce / mesta 
✓ Zhodnotenie vývoja dlhu obce / mesta 
✓ Zhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce / mesta 
✓ Výsledok hospodárenia obce / mesta 
✓ Diskusia 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
13.00 – 14.00  Obed 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

14.00 – 16.30   KONZULTÁCIE S PRÍTOMNÝMI LEKTORMI 
 

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov a otázok 
zaslaných vopred  k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet 
najneskôr do 7.2.2023. 
Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju lektorovi  
doručíme. Môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Od 18.00  Večera, voľný program 
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3. deň: streda,  15.2.2023 

9.00 – 13.00     EVIDOVANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCÍ V KATASTRI 
            Lektorka: JUDr. Iveta Ivanocová 

              OÚ Trebišov, katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, vedúca oddelenia 
 

✓ Súčinnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra s obcami 
✓ Návrh na začatie katastrálneho konania 
✓ Zápis práv k nehnuteľnostiam  
✓ Skutočnosti zapisované do katastra nehnuteľností formou poznámky 
✓ Osobitné záznamové listiny – zápis a výmaz stavieb, „staré stavby“, podzemné stavby 
✓ Najčastejšie chyby a možnosti ich opravy , praktické príklady a diskusia 
✓ Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra a ich využitie v kontrolnej činnosti HK 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
13.00 – 14.00  Obed 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Pracovný materiál:  
súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom 
podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, alebo zaslaním na vami zadané mailové adresy pri prihlasovaní sa. 
 

AKO sa na podujatie prihlásiť? 
 

Voči RVC vás prosíme o elektronické prihlásenie klikom na tlačidlo „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. 

 
 

 
 
 
 

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. 

Doplňujúce informácie: 
 

V prípade priaznivého počasia môžete využiť voľný čas na malú prechádzku po okolí, preto Vám odporúčame priniesť si 

turistickú obuv a oblečenie. Hotel ponúka aj relaxačné služby, ktoré môžete využiť. Viac informácií nájdete na: 

https://www.hotelbellevue.sk/  
 

Pandemické opatrenia: 

V súčasnej dobe neevidujeme žiadne obmedzenia účasti na hromadných podujatiach. 
 

Ubytovanie 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 Grandhotela Bellevue. Výška 
doplatku je 50€/ osoba/ noc. Túto službu poskytneme, len ak je to možné v rámci nami objednanej kapacity hotela. Ak 
takúto požiadavku máte, uveďte to v prihláške – do poľa „Ubytovaný s:“ napíšte: „jednotka s doplatkom“. Túto možnosť 
vám potvrdíme až po uzávierke prihlášok. 
Hotel umožňuje ubytovanie aj v 3-posteľových izbách. Ide o samostatné lôžko, nie prístelok. Aj takúto požiadavku uveďte 
v prihláške s menami spolu ubytovaných. 
 

Doprava na miesto konania: 

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. 

Prihláška – 3 dni 
na podujatie 

Prihláška – 2 dni 
na podujatie 
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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/ 
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064  
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