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                                                                 Vás pozýva na prezenčný seminár                                                               2023/7 

 
       

 

  

 
 

 

Cieľová skupina:  starostovia a poslanci obcí, miest, mestských častí, hlavní kontrolóri obcí, zamestnanci 
samosprávy, ostatní záujemcovia o problematiku
 

 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátumy konania oboch častí - WEBINÁRE 
 

1. časť: 24.3.2023/ piatok 

Lektor:  Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

2. časť: 27.3.2023/ pondelok 

Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 

- obidva záznamy pre prihlásených na 5 

pracovných dní, od 28.3.- 3.4.2023 
 

Miesto konania:  Online, Zoom 
 

Začiatok oboch častí: 9.00 h 
Záver oboch častí: 13.00 h   
 

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

   pre členov RVC:        50,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC:    80,- € / účastník   
   

    IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

    VS: 24270323 

PROGRAM SEMINÁRA:  

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.  
6. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Obsah 2. časti - lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 
1. Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia.   
2. Komisie, rada - úlohy a kompetencie.  
3. Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy.  
4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov.  
5. Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí. 

 

Pracovný materiál: súčasťou oboch podujatí je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii  
 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie 
a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady. 
 
 

ÚČTOVNÝ DOKLAD 
Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný 
mail) 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 Košice nie je platcom DPH.  
 
 

Citát:                           
„Aby človek dosiahol niečo veľké, potrebuje dve veci: plán a nedostatok času.“  

                                                                                                                                                                       Leonard Bernstein 

 

S pozvaním, Ing. Ľubomíra Borošová 

 

PRIHLÁŠKA 

 

PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov 
dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori 

 

* webinár/videoseminár  * 
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AKO sa na poduajtie prihlásiť? 
 

Voči RVC vás prosíme o elektronické prihlásenie klikom na políčko označené „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. 
 

 

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. 
 
 
Pokyny k webináru: 
 
 

➢ Uzávierka prihlášok na webináre:  23.3.2023 (+ prístup k záznamu od 28.3. do 3.4.2023) 
 

➢ Prihlasujte sa cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na 

túto adresu vám prídu pokyny k webináru a na spustenie video seminára. 

➢ Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný 

link na webinár, jeden deň pred jeho konaním.  

Technické odporúčania: 

➢ Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie, pripojíte sa cez váš prehliadač - browser“  

➢ Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk (kameru potrebovať nebudete), preto vás prosíme o pripájanie sa pred 

jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h 

➢ Po kliknutí na link vyberte možnosť: „Join with Audio“ a ste na webinári (samozrejme len v prípade, že je spustený, 

teda od 8:15 h) 

➢ Odporúčame si zabezpečiť aj slúchadlá pre väčší komfort pri počúvaní prednášky – akékoľvek, postačia aj slúchadlá 

od mobilu. 

➢ Skontrolujte si internetové pripojenie - ideálne je káblové pripojenie. 

➢ Rýchlosť vášho internetu si môžete merať: www.speedmeter.sk 

➢ Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 pracovných dní. 

 
 
Pokyny k videosemináru (záznam z webinára): 
 
 

➢ Uzávierka prihlášok:  24. 3. 2023, resp. až do 3.4. 2023 
➢ Video bude sprístupnené v termíne:  28. – 3.4.2023 (do 24.00 h) 
 

➢ Prístup je možný z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video 

si nebude možné stiahnuť. 

➢ Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, 

nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára. 

➢ Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný 

link na video, najskôr 28.3.2023. 

➢ Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť opakovane spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC 

– náš server vám vygeneruje jedinečné heslo, ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť. 
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