
POTVRDENIE  O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ..................................... 

uhradili z nášho účtu: 

(číslo)...................................................................... 

čiastku ............................€ pre (počet).................... 

účastníkov Pravidelnej polročnej odbornej 

konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej 

a regionálnej samosprávy,  

ŠS (IČO organizácie) ............................................ 

VS ......................................................................... 

PPRRAAVVIIDDEELLNNÁÁ  PPOOLLRROOČČNNÁÁ    
 

OODDBBOORRNNÁÁ  KKOONNFFEERREENNCCIIAA  PPRREE  HHLLAAVVNNÝÝCCHH  

KKOONNTTRROOLLÓÓRROOVV  MMIIEESSTTNNEEJJ  

AA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEEJJ  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY  
 

v prospech účtu  RVC Martin:  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 

V ......................................... dňa ...........................2018 

 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  SEMINÁRA 
 

1. deň  

0900 - 1100 Prezentácia  

1100 – 1300 Program konferencie 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1800 Pokračovanie programu konferencie 

 

2. deň    

0830 – 1200 Pokračovanie programu konferencie 

1200 - 1300 Záver a obed (pri účasti na 2 dni) 

 

 
od 1300    XXI. Snem  

Združenia hlavných kontrolórov miest 

a obcí Slovenskej republiky  
(Pozvánka členom združenia bude samostatne distribuovaná 

prostredníctvom ZHK SR.) 
 

 

3. deň 

0830 – 1200 Pokračovanie programu konferencie 

1200   Obed a záver  

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do hotela 

Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej stanici 

22.októbra 2018 o 10:10 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude 

zabezpečený po skončení seminára o 13:00 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 5 € za obidve 

cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej 

objednanie a uhradenie sumy, ktorá je uvedená s využitím 

dopravy.  

Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný zoznam 

prihlásených účastníkov, ktorí si objednajú dopravu! 

 


 

„Ak čo len raz obídete izbu,  

ste múdrejší než ten,  

čo nehybne stojí.“  
  Estónske príslovie 

 

 

 

 

 

 

 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

v spolupráci s  

Regionálnymi vzdelávacími centrami 

Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, 

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava 

a 

Združením hlavných kontrolórov miest a obcí 

Slovenskej republiky 

  
 

 

 

 
 

 

organizuje pravidelnú polročnú 
 

OODDBBOORRNNÚÚ  KKOONNFFEERREENNCCIIUU    

PPRREE  HHLLAAVVNNÝÝCCHH  KKOONNTTRROOLLÓÓRROOVV    

MMIIEESSTTNNEEJJ  AA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEEJJ  

SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY  
  

s organizačnou garanciou 
 

ZDRUŽENIA OBCÍ 

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

Tel: 043/4132958 Fax: 043/4303610 

E-mail: rvc@rvcmartin.sk    Web: www.rvcmartin.sk 
 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

 
 

 

Hotel PERMON           22. – 24. október 2018 

Podbanské         
 

mailto:rvc@rvcmartin.sk


CIEĽ  KONFERENCIE 

Spoluprácou samosprávy (obecné a mestské úrady), stavovského združenia (Združenia 

hlavných kontrolórov miest a obcí SR) a Asociácie vzdelávania samosprávy 

(prostredníctvom ZDRUŽENIA OBCÍ REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA 

MARTIN) pokračovať vo vytváraní podmienky pre: 

- postupné zjednotenie agendy hlavných kontrolórov v rámci Slovenskej republiky  

- vybudovanie stabilného pilieru priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

CIEĽOVÁ  SKUPINA 

Hlavní kontrolóri, pracovníci útvarov kontroly miest a obcí, samosprávnych krajov. 

TÉMY KONFERENCIE 
 

22. október 2018 (pondelok) 

- ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z KONTROLY NKÚ:  

„E-GOVERNMENT A INFORMAČNÉ SYSTÉMY OBCÍ A MIEST“ 

Ing. Vladimír JENDRISEK, NKÚ expozitúra Žilina 

NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE 

1. Majetok obce – charakteristika. 

2. Nakladanie s majetkom obce – predaj, zámena, darovanie, nadobúdanie, nájom 

a výpožička. 

3. Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce. 

4. Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce. 

5. Dôvod hodný osobitného zreteľa. 

6. Kompetencie zastupiteľstva a starostu vo vzťahu nakladaniu s majetkom obce. 

7. Kontrolné úlohy hlavného kontrolóra pri nakladaní s majetkom obce. 

8. Dôraz: príklady z rozhodovacej činnosti súdov a prokuratúry + diskusia 
doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 

23. október 2018 (utorok) 

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV VO VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM 

ZÁUJME A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 Vybrané ustanovenia  

 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce 

vo verejnom záujme  

 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch  

 Ako sa tvoria pracovné náplne, a ako sa odvíja odmeňovanie od pracovnej 

náplne zamestnanca?  

 Aké sú možnosti odmeňovania zamestnancov?  

 Odmeny a osobné príplatky, priznanie odmeny a osobného príplatku, kritériá na 

priznávanie odmien  

 Krúžková činnosť, vzdelávacie poukazy, evidencia a odmeňovanie za krúžkovú 

činnosť  

 Vzťah zriaďovateľ – zamestnávateľ – riaditeľ školy s právnou subjektivitou 

a riaditeľ školy bez právnej subjektivity z pohľadu mesta/obce 

 Najčastejšie nedostatky pri personálnej a mzdovej  agende  

Mgr. Katarína KARÁCSONYOVÁ TAMÁŠOVÁ  

od 13:00 – pre členov ZHK SR – XXI. Snem ZHK SR 

24. október 2018 (streda) 

I. KONTROLA UZNESENÍ MZ/OZ A POVINNE ZVEREJŇOVANÝCH 

 INFORMÁCIÍ 

- Kompetencie orgánov obce  

- Prijímanie uznesení OZ 

- Postup pri prijímaní VZN  

- Zápisnice a uznesenia OZ   (štruktúra a náležitosti) 

- Skúsenosti praxe, upozornenia na časté chyby a nedostatky  

- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

- Povinné zverejňovanie informácií 

- Zverejňovanie na úradnej tabuli  

- Kontrola povinne zverejňovaných informácií 

II. ÚLOHY HK NA KONCI  VOLEBNÉHO OBDOBIA 

- Súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí agendy starostu 

III. DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE OBCE 

- vyplývajúce z právnych predpisov 

 Ing. Oxana HOSPODÁROVÁ 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         22. - 24. október 2018   

Miesto konania:                  Hotel Permon, Podbanské 

Uzávierka prihlášok:                           12. október 2018 
 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni (22.-23.10.2018): 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy z LM 

a späť 

Členovia RVC 

a ZHK/účastník 
113,00 €  118,00 € 

Nečlenovia/ 

účastník  
129,00 € 134,00 € 

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni (22.-24.10.2018): 

 

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC, ktoré sú členom AVS 
(RVC Rimavská Sobota, Štrba a Zvolen nie sú členom AVS) a členovia ZHK. 

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v dvojlôžkových izbách 

prípadne 2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie a ostatné náklady spojené s 

konferenciou.   

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod. 
 

Pri účasti na dvoch dňoch končí stravovanie obedom. 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC: IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte: 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: na termín 22.-23.10.2018 (dva dni) 22231018,  

na termín 22.-24.10.2018 (tri dni) 22241018,   

ŠS: IČO obce do 12. októbra 2018 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je 

dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti vložné 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 27. 7. 2018 
 

 

 

 

  PhDr. Dušan Gallo                    Ing. Ľudovít Budzák       

riaditeľ ZORVC Martin                prezident ZHK SR                                   

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 

  NNAA  PPRRAAVVIIDDEELLNNÚÚ  PPOOLLRROOČČNNÚÚ    
 

OODDBBOORRNNÚÚ  KKOONNFFEERREENNCCIIUU    

PPRREE  HHLLAAVVNNÝÝCCHH  KKOONNTTRROOLLÓÓRROOVV    

MMIIEESSTTNNEEJJ  AA  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEEJJ  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVYY,,  
 

ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 24. októbra 2018 

na Podbanskom, v hoteli Permon 
 

!Prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené nebudeme akceptovať! 
 

Kraj: ................................... RVC: ....................................... 

Obec/mesto: .......................................................................... 

IČO: ..................................... DIČ: ....................................... 

Termín: 22. – 23. október 2018 – 2 dni  
22. – 24. október 2018 – 3 dni  

Využijem autobus z LM – Hotel Permon 

a späť (!!cena za osobu 5,00 € !!):  

     áno nie 

Člen RVC: áno  nie 
 

Člen ZHK: áno  nie 

Meno a priezvisko účastníkov, telefón (e-mail): 

1.  

2.  

V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska, 

bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto skutočnosť 

oznámte, aby sme predišli komplikáciám na mieste v deň 

konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.  

 

_____________________  dňa  _________________ 
 

podpis 
 

 

Záväznú prihlášku do 12. 10. 2018 môžete poslať  

na e-mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo potvrdiť  

telefonicky: 043/413 29 58, 430 36 14,  

faxom: 043/430 36 10 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN  

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin 

alebo sa môžete prihlásiť priamo na www.rvcmartin.sk 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy z LM 

a späť 

Členovia RVC 

a ZHK/účastník 
183,00 €  188,00 € 

Nečlenovia/ 

účastník  
201,00 € 206,00 € 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

