
 
 

Vážená pani primátorka,  
vážená pani starostka,  
vážený pán primátor, 
vážený pán starosta,  
 

dovoľujeme si pozvať Vás na tradičné 
pracovné stretnutie starostov a primátorov 
členských obcí a miest REGIONÁLNEHO 
ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ STREDNÉHO  POVAŽIA,  
ktoré sa  uskutoční 
 

v dňoch 13. - 15. novembra  2019 
Grand Hotel Permon****, 

Pribylina - Podbanské 
 

13. november 2019 (streda) 
Prezentácia účastníkov:  od 12:00 h 
OBED:      o 13:00 h 
Ubytovanie:   od 15:00 h 
Odborný program:  od 14:30 h 
 
 

� PRACOVNÉ ROKOVANIE ZDRUŽENÍ: 

 STREDNÉHO POVAŽIA,  

 JE JASLOVSKÉ BOHUNICE,           

 POVAŽSKOBYSTRICKÉHO ZMO 

     A PREDSTAVITEĽOV  ZDRUŽENIA  

     MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

 
OD 18.00 H – VEČERA  
 

OD 20.00 h  

SPOLOČENSKÝ VEČER,  VÝMENA 
PRACOVNÝCH SKÚSENOSTÍ 

 

 
14. november  2019 (štvrtok) 
 
OD 07:00 H – RAŇAJKY  

 
09:00 h – 17:00 h odborný program:  
 

LEKTOR: JUDr. Marian HOFFMANN, PHD  
 

� LEGISLATÍVNE PRINCÍPY 

FUNGOVANIA MIESTNEJ 

SAMOSPRÁVY  
 

OKRUH TÉM: 
� VZN – aktuálny a ucelený pohľad  

na problematiku VZN, interných  
predpisov obce/mesta po novele zákona  
o obecnom zriadení a novelizáciách  
osobitných predpisov. 

� Konzultácie týkajúce sa 
najdiskutovanejších legislatívnych tém, 
ktoré zasahujú do rozhodovania starostu/ 
primátora.  

 

� TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY   
 
O 12:30 H - OBED       
OD 18.00 H – VEČERA  
 
 

15. november 2019 (piatok) 
 
OD 07:00 H – RAŇAJKY 
 
10:00 H – UKONČENIE 
 

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY PROGRAMU. 

 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
Záväznú prihlášku prosíme z dôvodu 

organizačného zabezpečenia zaslať obratom, 
najneskôr do 30. septembra 2019 na adresu: 

 
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 

STREDNÉHO POVAŽIA 
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín, 

alebo mailom: rvctn@stonline.sk  
s uvedením všetkých údajov z prihlášky. 

 
 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
 

a) vo výške 195,- € pre 1 osobu  
(2x ubytovanie, 2x raňajky, 2x obed, 2x večera,  ost. 
služby),   

b) v prípade požiadavky ubytovania v 
jednoposteľovej izbe je príplatok za 2 
noci 78,- €, t.j. poplatok je 273 € (vopred 
upozorňujeme, že počet jednoposteľových izieb je 
obmedzený a tieto budú poskytnuté len v prípade, 
že ich bude mať hotel k dispozícií), 
 

���� poplatok uhraďte obratom, najneskôr  
do 30.9.2019 na účet č.: 0666053002/5600 
IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 3002, vedený v Prima 
banka Slovensko Trenčín, variabilný symbol: 
13112019, 
 

���� v prípade neúčasti, uhradený účastnícky 
poplatok krátime o storno poplatok, 
 

���� ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových 
izbách. V prihláške uveďte meno spolubývajúceho 
a názov obce, 
 

 

 



���� v hoteli sa môžete ubytovať priebežne podľa 
voľných kapacít hotela, najskôr od 12:00 h, 
oficiálne od 15 h, rešpektujte prosím rozpis 
ubytovania, ktorý bude vopred na recepcii, 
 
���� doprava je individuálna, 
 

���� odporúčame športovú obuv, športové  
oblečenie a plavky,  
 

���� k dispozícii Permon´s Paradise, bazén a ďalšie 
služby hotela,  
 
���� organizátor: RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ 
Trenčín č. 47/2000, IČO: 34006273,  DIČ: 
2021265081,- poplatok je stanovený dohodou 
v zmysle Z.č.18/1996 Z.z. o cenách, - v poplatku 
sú zahrnuté služby hotela, režijné náklady 
organizátora, - nie sme platcami DPH, - pozvánka 
obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade 
poplatku a spolu s výpisom z účtu  o úhrade 
poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. 
 

���� v prípade nejasností kontaktujte:  
Mgr. Jaroslava Pupišová,  
telefónne číslo:  +421 905 680 840. 

 
Tešíme sa na stretnutie s Vami 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Ing. Jozef Trstenský   Mgr. Jaroslava Pupišová 
    predseda združenia             riaditeľka kancelárie 
 
 
 

 

Grand HOTEL Permon**** 

Pribylina - Podbanské 

Vstupnou bránou do západnej časti 
Vysokých Tatier je horská osada Podbanské, 
nad ktorou dominuje majestátny tatranský 
štít Kriváň.  

Do prírodnej scenérie mohutných 
tatranských lesov je tu citlivo vsadený jedinečný 
GRAND HOTEL PERMON ****, jeden z najväčších 
a najexkluzívnejších hotelov na Slovensku a 
zároveň najväčší hotelový Wellness komplex v 

Európe.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND HOTEL PERMON**** 
032 42 Pribylina 

 

• +421/52/47 10111  

www.hotelpermon.sk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREDSEDA  A  RADA 
REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA  

MIEST A OBCÍ 
STREDNÉHO POVAŽIA  

 

VÁS POZÝVAJÚ NA  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dátum: 13. - 15. novembra 2019 
Miesto: Grand Hotel  Permon****  

  Pribylina - Podbanské 
 

 

 


