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„Že nedostanete vždy 

čo chcete,  
je niekedy obrovské šťastie.“  

 

Dalajláma 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA 

Tel: + 421 33 5511 735, 0905 399 636 
e-mail: zmo@zmo.sk 

www.zmo.sk 
 

IČO: 318 263 85       DIČ: 2021177246 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRACOVNÉ 
STRETNUTIE 

STAROSTOV A PRIMÁTOROV 
REGIÓNU JE  

JASLOVSKÉ BOHUNICE  
a RZ STREDNÉHO POVAŽIA 

 

 
 

 
 

GRAND HOTEL PERMON ****, PODBANSKÉ 
30.SEPTEMBRA – 2.OKTÓBRA 2020 
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Vážená  pani primátorka, 
               pani starostka,  
               pán primátor, 
               pán starosta, 
 

pozývame Vás  na spoločné pracovné stretnutie 
starostov a primátorov členských obcí ZMO, región 
JE Jaslovské Bohunice a RZ miest a obcí 
stredného Považia,  ktoré sa  uskutoční: 
 

 

30.SEPTEMBRA – 2.OKTÓBRA 2020 
V GRAND HOTELI PERMON ****, 

PODBANSKÉ 
 

 
 

PROGRAM 
 
STREDA 30.SEPTEMBRA 2020 
od 12,00 h  prezentácia, ubytovanie priebežne 
13,00 h  OBED 
 
14,30 h  PRACOVNÉ ROKOVANIE  
              Hala GRANDE, kongresová miestnosť, 5.pos. 

 
 SAMOSPRÁVA A DOPADY PANDÉMIE NA 

ROZPOČTY MIEST A OBCÍ;  
 ZABEZPEČENIE ORIGINÁLNYCH 

A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ SAMOSPRÁVY 
 DISKUSIA 

 
Mgr. Branislav Tréger, PhD., predseda ZMOS 
Mgr. Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS 
Mgr. Maroš SAGAN, PhD., predseda ZMO 
Ing. Jozef PRÍTRSKÝ, predseda RZMOSP 
 
od 18,00   - 21,00 h VEČERA  

 
20,00 h SPOLOČENSKÝ VEČER  
kongresová miestnosť SÁLA PANORÁMA ,  

8.pos.  (pri recepcii) 

 
 

ŠTVRTOK 1.OKTÓBRA 2020 
od 7,00        RAŇAJKY 
 
OD 9:00 H  - 17:00 H ODBORNÝ PROGRAM  
              Hala GRANDE, kongresová miestnosť, 5.pos. 

 

PRAKTICKÉ PRÍKLADY A RIEŠENIA 

VYBRANÝCH TÉM ZO  ŽIVOTA SAMOSPRÁVY 
              Hala GRANDE, kongresová miestnosť, 5.pos. 

 
Okruh tém: 
▪ nájmy a výpožičky majetku obce občianskym 

združeniam v obci; 
▪ záväznosť opatrení NKÚ pre obce; 
▪ kedy obec môže poskytnúť štátnu pomoc; 
▪ pretrvávajúce kompetenčné nezhody medzi 

starostom - zastupiteľstvom - hlavným 
kontrolórom – komisiami; 

▪ zmeny majetkových priznaní starostov a 
poslancov po 1.1.2020; 

▪ majetkové priznania hlavných kontrolórov, 
riaditeľov škôl a ostatných vedúcich 
zamestnancov; 

▪ diskusia. 

LEKTOR: DOC. JUDR. JOZEF TEKELI, PHD.  
 

12,30 h  OBED 

▪ TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY  
 
od 18,00   - 21,00 h VEČERA  
 
PIATOK 2.OKTÓBRA 2020 
od 7,00        RAŇAJKY 
ukončenie podujatia  
max. do  11,00 h      odubytovanie z hotela  

    ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE  PRÁVO  

       ZMENY PROGRAMU . 
 
 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

Záväznú prihlášku prosíme zaslať z dôvodu 
organizačného zabezpečenia a limitovanej 
kapacity OBRATOM (i  keď sa zdá, že je dostatok 

času, prihláste sa prosím čo najskôr a nenechávajte si to 

na čas dovoleniek), max.  do 03.09, 2020. V prípade 
naplnenia kapacity bude uzávierka skôr. Pošlite 
elektronickú prihlášku na http://www.avs-
rvc.sk/trnava/, ak budete posielať prihlášku 
z prílohy, tak na zmo@zmo.sk  
 
Účastnícky poplatok  vo výške 199€/osoba/2-
posteľová izba je potrebné uhradiť VOPRED na 
účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: 
SK46 0900 0000 0050 5718 7198; VS300920. 

 
 v prípade požiadavky ubytovania na  

1-posteľovej izbe je príplatok za 2 noci 78 eur t.j. 
celkový poplatok 277 eur, Upozorňujeme na 
limitovaný počet týchto izieb, preto ich poskytnutie 
nie je nárokovateľné.   

 doprava individuálna, 
 v poplatku sú zahrnuté náklady za hotelové služby, 

náklady na semináre a ďalšie súvisiace náklady, 
 v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame (len 

v závažných prípadoch s odôvodnením a nahlásením 
neúčasti dostatočne VOPRED), 

 pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu 
podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v z.n.p., poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

Z.č.18/1996 Z.z. o cenách, 
 nie  sme platiteľmi DPH, bez povinnosti vystavenie faktúry.  
 v hoteli sa môžete ubytovať pribežne podľa voľných izieb 

hotela, najskôr však od 12 h (oficiálne check in od 15 h),  
rešpektujte prosím rozpis ubytovania, ktorý bude vopred 
na recepcii (v zmysle Vašich prihlášok), 

 parkovné na hotelovom parkovisku grátis, 
 v elektronickej prihláške prosím v časti Poznámky vyplňte 

meno spolubývajúceho 
 v prípade ďalších otázok kontaktujte: kanceláriu 

združenia +421 905 399 636 resp. zmo@zmo.sk  

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
Rada ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

 
vybavuje:  Mgr.  Andrea Briestenská 
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