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Členovia Rady  a Kontrolnej komisie ZO - RVC Nitra  

 

 
Predsedníčka Rady RVC: JUDr. Helena Spišiaková 

    právnička odd. stavebného poriadku MsÚ Nitra 

 

 

 

Členovia:   Ing. Róbert Balkó 

    starosta obce Kolíňany 

 

Ing. Vojtech Čičmanec 

    starosta obce Kocurany 

    predseda ZMO Hornej Nitry 

 

    Zdenka Furdová 

    starostka obce Dolná Seč 

    Bc. Mária Lachkovičová 

    starostka obce Chynorany 

 

    Ing. Jana Matiašková 

    starostka obce Lazany  

 

Ing. Jozef Ostrodický 

starosta obce Dubník 

 

Mgr. Alžbeta Lacziková Patayová 

starostka obce Ladice 

 

 

 

Kontrolná komisia:    

Erika Nemešová 

starostka obce Prašice 

 

Zoltán Szilvasi 

starosta obce Topoľnica 

 

Ing. Erika Valkovičová 

starostka obce Tekovské Nemce 

 

 

 

Zamestnanci ZO - RVC: 

    Ing. Monika Bokorová, riaditeľka 

Ing. Ivan Koprda, manažér vzdelávania 
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Štruktúra členov a oslovovaných subjektov 

 

 r. 2020 

Obce, mestá - členovia 384 

Školy (materské, základné, umelecké), 

inštitúcie – poskytujeme im služby v rozsahu 

ako členom 

172 

29 

Celkom 585 

 

 

 

 

 

Výška členského príspevku  v roku 2020 
 

I. 

obec do                    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 
0,09 €/obyvateľa 

 

 
Výška poplatkov za vzdelávacie služby v roku 2020 

 

 

školy všetkých typov, 

kultúrne a sociálne 

inštitúcie 

130 € 
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Akreditované kurzy a viacdňové podujatia: 
 

Nakladanie s majetkom – doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

AK: Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá, VÚC a ich RO, PO – Ing. Terézia Urbanová 

 
Počet a štruktúra podujatí organizovaných ZO - RVC v roku 2020 

 

Podujatia I. polrok II. polrok 
Rok 2020 

celkom 

1- dňové 22 15 37 

2-dňové a viacdňové 1 1 2 

Spolu 23 16 39 

Poradenstvo 

a konzultácie 
89 126 215 

 

Celkový počet dní: 44 

 

V termíne 14.1. – 6.3.2020 sme semináre realizovali prezenčnou formou. 

 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s COVI-19 sme v termíne 7.4. – 19.6.2020 realizovali semináre 

formou nahrávky sprístupnenej účastníkom počas presne stanovených dní (spravidla 7 dní). 

 

V termíne 20. – 22.7. a 27. – 28.7.2020 sme realizovali akreditovaný kurz prezenčnou formou. 

 

V termíne 8.9. – 29.9.2020 sme realizovali semináre prezenčnou formou. 

 

V termíne 13.10. – 1.12.2020 sme realizovali online LIVE semináre. 

 

 

 

Počet účastníkov na podujatiach ZO - RVC Nitra v roku 2020 
 

 

Podujatia I. polrok II. polrok 
Rok 2020 

celkom 

 

 
4873 3614 8487 

Osobo/dni 

 
4878 3878 8756 
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Zoznam lektorov a tém prezentovaných v ZO - RVC Nitra v roku 2020 

 

Lektor 
 

Téma vzdelávacieho podujatia 
Mgr. Ladislav Briestenský 

 

▪ Odmeňovanie volených funkcionárov 

 

Ing. Peter Gallovič 
▪ Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy 

– zmeny od 1.1.2020 

Ing. Adela Gašparovičová 

▪ Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 

▪ Riadenie materskej školy . nové 

požiadavky 

 

Ing. Peter Horniaček 
▪ Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 

pre obce. Vyplňanie daňového priznania 

Ing. Iveta Ištoková 

▪ Konzultačný seminár k daniam 

a poplatkom 

▪ Miestne dane a  poplatok za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady 

a k miestnemu poplatku za rozvoj 

Ing. Mária Kasmanová 

▪ Praktická aplikácia sociálneho fondu, 

cestovných náhrad v obciach, ROPO 

zriadených obcou 

▪ Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie 

a zmeny, programový rozpočet 

Ing. Ingrid Konečná Veverková 

▪ Úprava rozpočtových pravidiel v čase 

mimoriadnej situácie 

▪ Vykonávanie finančnej kontroly v čase 

mimoriadnej situácie 

▪ Pracovné stretnutie HK – Kontrola 

hospodárenia na obci a v školách, návratné 

zdroje financovania, stanovisko HK 

k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

▪ Tvorba VZN obce o podrobnostiach 

financovania ZUŠ, MŠ a školských 

zariadení pre rok 2021 

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 

 

▪ Novela zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách 

Ing. Erika Kusyová 

▪ Vytváranie rozhodnutí elektronicky (obce, 

mestá, školy) cez www.slovensko.sk alebo 

IS 

 

JUDr. Ingrid Ney 
▪ Daňové exekučné konania 

 

Ing. Marcela Prajová 

▪ Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za 

zdaňovacie obdobie roku 2019 a zmeny v 

zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti   

Mgr. Vladimír Pirošík 
▪ Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

http://www.slovensko.sk/
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Lektor 
 

Téma vzdelávacieho podujatia 
v praxi aj v nadväznosti na zmeny 

viacerých zákonov 

▪ Aktuálna legislatíva na ochranu osobných 

údajov (GDPR) v praxi samospráv a škôl 

▪ Zákon o slobode informácií – najčastejšie 

problémy obcí a ich ROPO v súčasnom 

období 

JUDr. Helena Spišiaková 

▪ Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných 

úprav a udržiavacích prác 
▪ Prejednávanie priestupkov a iných správnych 

deliktov 
▪ Priestupkový zákon pre obecné a mestské 

polície (zákon č. 372/1990 o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov) 

Mgr. Katarína Tamášová 

▪ Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 

záujme 

▪ Špecifiká zaraďovania a odmeňovania 

(nielen) pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov a problémy 

aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách 

v školstve 

▪ Opatrenia na predchádzanie šírenia 

ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne 

vzťahy na školách a novela Zákonníka 

práce 

▪ Otváranie MŠ a ZŠ po prerušení prevádzky 

kvôli prevencii nákazy COVID-19 

▪ Problematika aplikačnej praxe po 

legislatívnych zmenách v školstve aj 

s prípravou na nový školský rok 

▪ Zodpovedná osoba – aktualizačné 

preškolenie zodpovednej osoby 

▪ Kontrola školy a školského zariadenia – 

časté chyby a nedostatky 

▪ Zástupcovia zamestnancov – kolektívne 

vyjednávanie – sociálny fond 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. ▪ Nakladanie s majetkom obce 

Ing. Terézia Urbanová 

▪ Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO 

zriadené obcou a VÚC v roku 2020. 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité 

v roku 2020 

▪ Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO 

z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady 

účtovania v súvislosti s COVID-19 

▪ Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 
▪ Účtovná závierka v ROPO zriadených obcou 

a VÚC k 31.12.2020 

 

Sumarizácia  k 31.12.2020 

Spracovala: Ing. Monika Bokorová 


