
SEMINÁR ODPORÚČAME: 

 
o hlavným kontrolórom miest a obcí, 
o starostom. 

 
 

HLAVNÝ KONTROLÓR 
OBCE – MESTA 

A JEHO ČINNOSŤ 
 
PROGRAM: 

 
• Voľba hlavného kontrolóra obce 

• Vzťah hlavného kontrolóra 

a obecného zastupiteľstva 

• Odvolanie hlavného kontrolóra 

obce 

• Pracovnoprávne nároky 

hlavného kontrolóra obce 

• KOHO A ČO kontroluje hlavný 

kontrolór 

• Procesný postup hlavného 

kontrolóra obce 

• Diskusia 

 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY: 
 

Lektor:  
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

 

Termín:      14. máj 2020 štvrtok 

            začiatok o 9.00 h 
                           - prezentácia od 08.30 h  
                           - predpoklad. ukončenie 13.00 h 

Miesto:       Okresný úrad Trenčín 
        - Veľká zasadačka č. 150 
        Ul. Hviezdoslavova 3 
Poplatok:    20,- € /1 osoba – členské 

obce/mestá a ich RO/PO 

30,- € /1 osoba nečlenovia 
- účastnícky poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY 
NAJNESKÔR DEŇ PRED KONANÍM ŠKOLENIA 
BOLA PLATBA PRIPÍSANÁ  na účet číslo: 
0666053002/5600, IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 
3002, BIC kód banky KOMASK2X, VS: 1452020, ŠS: 
IČO vedený v Prima banka a.s.., pobočka Trenčín.  
PLATBY V  HOTOVOSTI  NEPRIJÍMAME. Poštovou 
poukážkou poplatok NEPLAŤTE,  
- zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah 
medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom seminára, - 
organizátor: RZMOSP Trenčín, registrácia: KÚ Trenčín č. 
47/2000/20.7.2000 IČO: 34006273,  DIČ: 2021265081,- poplatok 
je stanovený dohodou v zmysle Z.č.18/1996 Z.z. o cenách, - 
v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektora 
a občerstvenie, - 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 zmysle ochrany 
autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára 
realizovať obrazové a zvukové záznamy, - v prípade neúčasti 
poplatok nevraciame. 

Uzávierka prihlášok: 
-  záväznú prihlášku zašlite obratom, najneskôr  
do 12.5.2020 na adresu: RZMOSP – Regionálne   
vzdelávacie centrum,  K dolnej stanici 20A 
(budova TSK), 911 01 Trenčín,  
e-mail: rvctn@stonline.sk, Najjednoduchšie prihlásenie 
sa cez www.avs-rvc.sk, záložka TRENČÍN. 
 
 
 
 
         Mgr. Jaroslava Pupišová 

             riaditeľka kancelárie združenia 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na odborný seminár 

HLAVNÝ KONTROLÓR .., 
ktorý sa bude konať dňa 14.5.2020 

najjednoduchšie prihlásenie sa 
cez www.avs-rvc.sk 

Obec, mesto: 
______________________________ 
e-mail: _________________________ 
Telefón: ________________________ 
Mená účastníkov: 
1._____________________________
2._____________________________ 
Potvrdzujeme,  že  sme  poukázali    prevodným 

príkazom poplatok vo výške _________ € 

za __účastníka/ov  s  VS: 1452020, ŠS: IČO 
organizácie (PLATBY V  HOTOVOSTI 
NEPRIJÍMAME) na  Vaše číslo účtu: 
0666053002/5600, IBAN SK06 5600 0000 0006 6605 
3002, BIC kód banky KOMASK2X,  vedeného 
v Prima banka Slovensko, Trenčín z nášho 
účtu číslo:  

___________________________ 
vedeného v peňažnom ústave:  

___________________________ 
Poplatok uhraďte VOPRED TAK, ABY NAJNESKÔR 

DEŇ PRED KONANÍM ŠKOLENIA BOLA PLATBA 

PRIPÍSANÁ  na účet organizátora. 
 
V ______________ dňa __________ 
 
 

   
                    _______________________ 

podpis, pečiatka 
 
Adresa: RZMOSP – Regionálne   vzdelávacie 
centrum,  K dolnej stanici 20A (budova TSK), 
911 01 Trenčín, e-mail: rvctn@stonline.sk,  

 
Otázky pre lektorku: 



______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

 
 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
O VZDELÁVACÍCH 

AKTIVITÁCH  
nájdete na www.avs-rvc.sk 

 
 
 

 
 
 

Šetrite svoj čas a peniaze... 
 

... prihláste sa na školenie 
vyplnením  jednoduchého formulára  

na www.avs-rvc.sk , záložka TRENČÍN 
 

... žiadne balenie prihlášok a platenie 
poštovného ... 
 

AKTUÁLNY PREHĽAD ŠKOLENÍ, 
POZVÁNKY NA STIAHNUTIE  

A VEĽMI JEDNODUCHÉ  PRIHLÁSENIE 
SA  NA ŠKOLENIE  

NÁJDETE NA  www.avs-rvc.sk ,  
záložka TRENČÍN 

 
kliknite na TRENČIN, zobrazí  

sa vám stránka RVC TRENČÍN,  
na ľavej strane pozrite MENU,  

potvrďte PODUJATIA, zobrazí sa vám 
zoznam školení, vyberte si  

podujatie (školenie), o ktoré máte 
záujem a kliknite na jeho názov, 
 otvorí sa vám PRIHLÁŠKA, vypíšte 

požadované údaje a kliknite  
na POSLAŤ.  

Následne obdržíte oznámenie o potvrdení 
prijatia vašej prihlášky. 

 
Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete 

POZVÁNKU, ktorú si môžete STIAHNUŤ do PC, 
resp. vytlačiť. 

 
 
 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ 

STREDNÉHO POVAŽIA 
K dolnej stanici 20A, 911 01 TRENČÍN 
:  032 – 7432 091, : rvctn@stonline.sk 

registrácia: KÚ Trenčín č. 47/2000/20.7.2000 
IČO: 34006273    DIČ: 2021265081 
Naša značka: RZMOSP/2020/3-17 

 

 

VÁS POZÝVA NA SEMINÁR 
 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR 
OBCE – MESTA 

A JEHO ČINNOSŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

Dátum: 14. máj 2020 štvrtok 
Začiatok: 09.00 h 
Miesto: Okresný úrad Trenčín 
        - Veľká zasadačka č. 150 
        Ul. Hviezdoslavova 3 
 


