
1 

 

 

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra  

IČO: 34006656      

DIČ: 2021205769  

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 

email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk                                 

web: www.rvcnitra.sk      

 

ZO - RVC Nitra Vás pozýva na 3 - dňový seminár: 
 

Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov 
 

 

 

Termín konania:   

15. – 17. marec 2023 
(streda - piatok) 

 
 
 
 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Miesto konania:       

Hotel Atrium ***, Nový Smokovec 
 

https://atriumhotel.sk/ 
 

 
 

PROGRAM – 1. deň (15.3.2023) 

a) Rozpočtové hospodárenie obce – Ekonomické minimum pre starostov (lektor: Ing. Ingrid 

Konečná Veverková) 

1. Hospodárenie obcí - legislatívna úprava - zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Rozpočtové hospodárenie obce 

• Rozpočet obce 

• Rozpis rozpočtu, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia 

• Rozpočtové provizórium 

• Záverečný účet obce 

• Peňažné fondy obce 

• Pravidlá používania návratných zdrojov financovania 

b) Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy v skratke (lektori: Ing. Patrik Porubčan, JUDr. 

Radovan Tomaško) 

 

 

 

 

 

 

mailto:rvcnitra@rvcnitra.sk
mailto:poradenstvo@rvcnitra.sk
http://www.rvcnitra.sk/
https://atriumhotel.sk/
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PROGRAM – 2. deň (16.3.2023) 

 

Obecná samospráva - praktické riešenia 1. časť  

lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 

• Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia  

• Komisie, rada - úlohy a kompetencie  

• Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy  

• Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov  

• Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí  

 

 

 

PROGRAM – 3. deň (17.3.2023) 

 

Obecná samospráva - praktické riešenia 2. časť  

lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

• Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou  

• Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva  

• Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť  

• Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť  

• Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom  

• Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému 

kontrolórovi  

• Nakladanie s majetkom obcí  

 

 

HARMONOGRAM  

1. deň     

Prezentácia účastníkov od 11:00   

Obed 11:30 - 12:30  Reštaurácia, 1. posch. 

a) Odborný program: 
Rozpočtové hospodárenie obce – Ekonomické minimum 
pre starostov (Ing. Ingrid Konečná Veverková) 

12:30 - 17:00 Kongresová sála GERLACH, 2. posch. 

b)  Odborný program: 
Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy v skratke 
(JUDr. Jakub Pavčík) 

17:15 - 18:15 Kongresová sála GERLACH, 2. posch. 

Večera 18:00 - 20:00  Reštaurácia, 1. posch. 

Bowling 19:00 - 21:00 Bar na prízemí 
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POPLATOK ZA SEMINÁR 

 

 2 - posteľová izba SAMOSTATNÁ izba 

Člen ZO - RVC Nitra 288 410 

NEČLEN 308 430 

Osoba bez účasti na seminári 255 - 
 

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

• Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu 

termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle 

ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové 

a zvukové záznamy. 

Poplatok zahŕňa:  

• honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie, 2x raňajky, 3x obed, 2x 

večera, občerstvenie počas prestávok, župan, parkovné, bowling, neobmedzený vstup do 

bazénového sveta a wellnessu. 

Doplňujúce informácie:  

• Ubytovanie: 2 osoby / izba, príp. samostatná izba ak je vopred objednaná 

• Obed a večera (15. a 16.3.2023.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál) 

• Obed (17.3.2023) -  servírované menu 

• V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si účastník hradí sám! 

 

 

  
2. deň     

Raňajky 7:00 - 9:00  Reštaurácia, 1. posch. 

Odborný program: 
Obecná samospráva - praktické riešenia 1. časť (JUDr. 
Marian Hoffmann, PhD.) 

8:30 - 12:30 Kongresová sála GERLACH, 2. posch. 

Obed 12:30 - 14:00  Reštaurácia, 1. posch. 

Večera 18:00 - 20:00  Reštaurácia, 1. posch. 

      

3. deň     

Raňajky 7:00 - 9:00  Reštaurácia, 1. posch. 

Odborný program:                                                                        
Obecná samospráva - praktické riešenia 2. časť (doc. 
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.) 

8:30 - 12:30 Kongresová sála GERLACH, 2. posch. 

Obed - servírované menu, ukončenie 12:30 - 13:30  Reštaurácia, 1. posch. 

      

Bazénový svet (počas pobytu neobmedzene) 10:00 - 22:00 prízemie 

Wellness (počas pobytu neobmedzene) 16:00 - 22:00 suterén 
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Pri neúčasti a ospravedlnení min. 7 dní pred konaním seminára poplatok nevraciame – delegujte 

láskavo náhradníka inak Vám bude účtovaný storno poplatok podľa cenníka hotela 

 

 

Možnosť objednať vopred masáž, ktorá nie je zahrnutá v cene seminára.  

Je potrebné si zavolať do hotela a dohodnúť si presný termín. 

 

 

Prihlásenie na seminár je záväzné !!! 
 

Poplatok prosíme uhradiť obratom najneskôr do 24. 2. 2023  

prevodom na účet ZO - RVC Nitra: 
 

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 
VS: 15032023 

ŠS: IČO Vašej organizácie 

 
 

 
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je 

povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho 

poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. 
 

 

 

* * * * * * 

 

 

ZO – RVC v Nitre je členom Asociácie vzdelávania samosprávy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
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 TÚTO VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU POŠLITE LEN V PRÍPADE, že sa na seminár 

prihlasujete DODATOČNE  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - 15. – 17. 3. 2023 
PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE STAROSTOV A PRIMÁTOROV 

hotel Atrium, Nový Smokovec 

 
 

ČLEN: Varianta č. 1 (ubytovanie v 2-lôžkovej izbe, strava) 288 eur / osoba □ 
ČLEN: Varianta č. 2 (ubytovanie v SAMOSTATNEJ izbe, strava) 410 eur / osoba □ 
NEČLEN: Varianta č. 1 (ubytovanie v 2-lôžkovej izbe, strava) 308 eur / osoba □ 
NEČLEN: Varianta č. 2 (ubytovanie v SAMOSTATNEJ izbe, strava) 430 eur / osoba □ 
Varianta č. 3 (ubytovanie v 2-lôžkovej izbe, osoba bez účasti na seminári) 253 eur / osoba □ 

 

 

Pohlavie: muž / žena 
 
 
Titul, meno, priezvisko:  ........................................................................ 
 
Zamestnávateľ: ............................................................................................................ 
 
IČO:   .......................................... 

 
Mobil: ..........................................         Email:  ................................................... 
 
 

FORMA STRAVOVANIA: 

15.-16.3.2023 - obedy a večere sú formou bufetových stolov (na výber z viacerých jedál) 

17.3.2023 - SERVÍROVANÝ obed: 

 

Polievka: Tekvicový krém s opečenou slnečnicou - A7 

Hlavné jedlo: Hovädzí stroganov s ryžou a hranolkami - A7,10 

 

- v prípade, ak uvediete jednu z alergii, ktorá sa nachádza v menu, bude Vám pripravená náhrada 

Alergény ,,A,,: 7-Mlieko, mliečne, 10-Horčica 
 

 

 

Ak máte alergiu na nejakú potravinu, prosíme uveďte akú: 

........................................................................               

 

**************** 

 
Mám záujem byť ubytovaná(ý) v 2-lôžkovej izbe spolu s  
 
Meno a priezvisko:  ........................................................ 
 
Zamestnávateľ:  ........................................................ 
 
   ...................................... 

                 podpis, pečiatka 
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre organizáciu seminára a po dobu nevyhnutnú 

na splnenie zákonných povinností organizátora ZO - RVC Nitra. 

https://www.rvcnitra.sk/seminar/398
http://rvcnitra.sk/index.php?id=187
http://rvcnitra.sk/index.php?id=187

