
1 

 

   Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 
    Fraňa Mojtu 18, 949 01 NITRA 
    IČO: 0034006656  DIČ: 2021205769 
    IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001         
    tel. / fax.: 037 / 7418 097 
    e-mail: rvcnitra@rvcnitra.sk; poradenstvo@rvcnitra.sk  
    web: www.rvcnitra.sk 

 

 

 

 

OZNÁMENIE O ČLENSTVE  na rok 2019 pre Obec a Mesto 
 
 

Vážení a milí,  
 
prichádzame s každoročnou výzvou na zaplatenie členského poplatku, aby Vaše           
ZO – RVC v Nitre  mohlo aj v roku 2019 kvalitne vykonávať informačno-vzdelávací servis.  
 

Členstvo na rok 2019 potvrdíte vyplnením elektronickej prihlášky - potvrdenie 
členstva na rok 2019 pre OBEC / MESTO cez stránku www.rvcnitra.sk  

v sekcii: Ako sa stať členom  

(ak máte prístup do členskej zóny ako člen ZO – RVC Nitra, prihláste sa pre automatické 
doplnenie Vašich údajov zamestnávateľa vo formulári. Je to dôležité pre náš systém 

stránky) 
 

a uhradením 

členského poplatku v období od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019, podľa tarify uvedenej 
na druhej strane. 

 
Účet ZO - RVC Nitra v Prima banke Slovensko, a.s. 

 

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001         
 

VS: 2019 
 

Vďaka za Váš bezchybný vklad a korektnú spoluprácu! 
 

 
 

Členský poplatok na rok 2019 zahŕňa: 

- bezplatnú účasť na 1-dňových „veľkých‟ seminároch, vrátane materiálu zasielaného 

emailom 

- zvýhodnenú cenu „malých‟ seminárov 

- odpovede na 5 Vašich písomných otázok od lektorov v rámci poradenského servisu 

 

Po vyčerpaní 5-tich otázok budú odpovede na Vaše ďalšie otázky spoplatnené sumou  

 17 € / odpoveď.  

Pokiaľ by sa poradenstvo k jednému prípadu zmenilo na dlhodobejšiu konzultáciu, ďalšie 

prípadné náklady si člen ZO – RVC v Nitre vysporiada priamo s osloveným lektorom. 

Vaše otázky prosíme posielať na emailovú adresu: poradenstvo@rvcnitra.sk.  

mailto:rvcnitra@rvcnitra.sk
mailto:poradenstvo@rvcnitra.sk
http://www.rvcnitra.sk/


2 

 

 
Aktuálna výška členských poplatkov na rok 2019: 

 

I. 
obec, mesto 

od                1 – 500 obyvateľov 
130 € 

II. od               501 - 1 000 obyvateľov 150 € 

III. od               1 001 – 2 000 obyvateľov 220 € 

IV. od               2 001 – 3 000 obyvateľov 250 € 

V. od               3 001 – 4 000 obyvateľov 310 € 

VI. od               4 001 – 5 000 obyvateľov 350 € 

VII. od               5 001             obyvateľov Počet obyvateľov x 0,09 € 

 
ODKLAD VYPLATENIA ČLENSKÉHO POPLATKU: 

V prípade, že nebudete môcť uhradiť členský poplatok na rok 2019 do 31.1.2019, 
prosíme, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali, aby sme si mohli dohodnúť odklad. 
 
ZRUŠENIE ČLENSTVA: 

Pokiaľ Vaša obec / mesto v roku 2019 nebude členom ZO - RVC Nitra, prosíme, 
aby ste nás o tejto skutočnosti písomne informovali.  

Pre nečlenov sú „veľké‟ semináre spoplatnené sumou 32 € / osoba. 
 

Elektronická prihláška – potvrdenie členstva na rok 2019 pre OBEC / MESTO: 
Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám príde emailom potvrdenie o zrealizovaní Vašej 

prihlášky s údajmi, ktoré vyplníte vo formulári. Ak Vám email nepríde do Vašej doručenej 
pošty, skontrolujte si záložku SPAM. 

Na základe elektronickej prihlášky prosíme zrealizovať platbu. Ďakujeme! 
 

 

 
INFORMÁCIA PRE NOVÝCH ČLENOV ZO - RVC NITRA 

(za nového člena sa považuje obec, ktorá nebola členom v predchádzajúcom kalendárnom roku) 

 

V zmysle stanov ZO – RVC Nitra, čl. 3, bod 3: „Riadne členstvo vzniká na základe 
písomnej (elektronickej) prihlášky zaregistrovanej v sídle ZO - RVC Nitra. Prílohou 

prihlášky obce je uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré obsahuje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obce“. Prosíme Vás, aby ste nám zaslali 

(emailom alebo poštou) kópiu príslušného uznesenia. 
 

   

   
 

Ing. Monika BOKOROVÁ         Ing. Ivan KOPRDA 

     riaditeľka ZO – RVC Nitra        manažér pre vzdelávanie 
 
                  

 
 

Oznámenie o členstve je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry. 
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH. 


