
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

Potvrdzujeme, že sme dňa ...................... uhradili 

z nášho účtu: (číslo).............................................. 

čiastku ....................... € pre (počet).................. 

účastníkov pracovného stretnutia. 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ 
 

 

v prospech účtu  ZORVC MARTIN :  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

VS:   20210323 – na dva dni 

20220323 – na tri dni   

ŠS: ................................... 

 

 

V ................................... dňa ...................... 2023 

 

 

Pečiatka a podpis 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
„To, že sa nám splní želanie,  

je jeden z najtrpkejších vtipov osudu.“ 
        Margot Fonteyn 

 

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO 

STRETNUTIA  

 

20. marec 2023 /pondelok/ 

0900 – 1000 Prezentácia 

1000 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1730  Pokračovanie programu stretnutia 
 

21. marec 2023 /utorok/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200 – 1300  Ukončenie a obed (pri účasti na 2 dni) 

 

1300 – 1700  Pokračovanie programu stretnutia 
 

22. marec 2023 /streda/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200    Ukončenie a obed  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozýva na 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podbanské             20. - 22. marec 2023                 

Hotel PERMON    
 

 

 



PROGRAM STRETNUTIA 
 

20. marec 2023 

EKONOMICKÉ A ROZPOČTOVÉ MINIMUM PRE 

STAROSTOV OBCÍ, PRIMÁTOROV MIEST  

1. Vybrané ustanovenia zo zákona č.431/2022 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p. 
- vedenie účtovníctva, účtovný doklad; účtovné knihy; „Postupy 

účtovania“; účtovná závierka a účtovné výkazy (súčasti: súvaha; 

výkaz ziskov a strát; poznámky); výročná správa; register 

účtovných závierok; vnútorné predpisy  

2. Vybrané ustanovenia zo zákona č.523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov z.n.p.  
- subjekty verejnej správy; verejné prostriedky; rozpočet, 

rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná 
klasifikácia, kódy zdrojov; dotácie zo štátneho rozpočtu formou 

bežných a kapitálových výdavkov; výnosy z prostriedkov 

štátneho rozpočtu;  použitie nevyčerpaných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu podľa paragrafu 8 zákona; poskytovanie 

preddavkov; reprezentačné výdavky   

3. Vybrané ustanovenia zo zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p.  
- rozpočet a viacročný rozpočet obce, základné pravidlá 

zostavovania rozpočtu, zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia; 

rozpočtové provizórium; príjmy a výdavky rozpočtu; časové 
a účelové použitie rozpočtových prostriedkov; peňažné fondy 

obcí, rezervný fond; záverečný účet obce; pravidlá používania 

návratných zdrojov financovania; osobitosti  hospodárenia obcí; 

poskytovanie dotácií z rozpočtu obce; finančné výkazy 

Lektorka: Ing. Terézia URBANOVÁ 

21. marec 2023 

PRÁVNE ZÁKLADY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 

• 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.  

Lektor: JUDr. Marián HOFFMANN, PhD. 

22. marec 2023 

KOMPETENČNÉ PRÁVO V OBCI 

1. Kompetenčné  právo: čo je v kompetencii starostu, 

zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva.  

2. Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť.  

3. Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť.  

4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, 

odmeňovanie poslancov. 

5. Zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

6. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Lektor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         20. – 22. marec 2023             

Miesto konania :                      Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                                  10. marec 2023 

Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia 

kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni: 

Člen ZORVC MARTIN  160,00€/účastník 

Nečlen ZORVC MARTIN  180,00€/účastník 

 

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

Člen ZORVC MARTIN  260,00€/účastník 

Nečlen ZORVC MARTIN  280,00€/účastník 
 

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v dvojlôžkových 
izbách prípadne 2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie, prenájom 

priestorov a organizačné náklady spojené so seminárom.   

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod. 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte: 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS:  na dva dni 20210323 

VS: na tri dni 20220323 

ŠS: IČO organizácie do 10. marca 2023. 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je 

dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť 

faktúry. 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej 

neúčasti vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 23. január 2023 

 

 

 
 

 

 

 

 PhDr. Dušan  GALLO 
                           riaditeľ ZORVC MARTIN 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ, 
ktoré sa uskutoční   

20. – 22. marca 2023 

Hotel Permon, Podbanské 
 

Obec /mesto/organizácia:  

 

20. – 21. marec 2023 – 2 dni  

20. – 22. marec 2023 – 3 dni  
 

Meno a priezvisko účastníka, email: 
 

1.  

2.  

E-mail: ___________________________________ 

V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska, 

bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto skutočnosť 

oznámte, aby sme predišli komplikáciám na mieste v deň 

konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.  

Člen  RVC:              áno            nie 

IČO :     DIČ:   

Telefón: __________________________________ 

____________________  dňa  _________________ 
     podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 10. 3. 2023 môžete poslať na 

e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 


