Pripravované aktivity


Mzdová účtovníčka aktuálne v II. Q roku 2019
T: 29.05.2019
L: Ing. Pavol Kukučka



Nový zákon o pedagogických zamestnancoch
T: 05.06.2019
L: Mgr. Katarína Tamášová



Cestovná náhrady a sociálny fond
T: 11.06.2019
L: Ing. Mária Kasmanová



Správa daní a poplatkov v podmienkach obce
T: jún 2019
L: Ing. Adela Gašparovičová



Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR
T: 04.09.2019
L: JUDr. Marek Dlapa



Zmeny vo vnútorných predpisoch v zmysle nového zákona
o pedagogických zamestnancoch
T: 11.09.2019
L: Mgr. Katarína Tamášová



Finančné výkazy obcí, RO, PO
T: 17.09.2019
L: Ing. Mária Kasmanová

ŠKOLITEL
Pozor doplnené
Registrácia na školenie je nutná výhradne cez
systém Školiteľ. Prečo?


systém Školiteľ vznikol na základe
členských organizácií (miest a obcí)



pri komunikácií s viac ako 600 organizáciami tento
spôsob výrazne zjednodušuje a zefektívňuje evidenciu
prihlášok na školenie a následného rozposielania
materiálov



veľké množstvo Vašich emailových adries je
nesprávne nastavených a nedokáže prijať väčší email
s materiálom



veľké množstvo emailových adries sme nútení
blokovať, nakoľko ich užívatelia často používajú na
prihlasovanie sa
na sociálne siete a iné služby.
Následkom čoho je na našu adresu zo strany
sociálnych sietí a bez Vášho vedomia rozposielaných
obrovské množstvo SPAMu – nevyžiadanej pošty.
Takéto adresy u nás natrvalo zablokujeme a viac
nebude možné ich použiť na komunikáciu s nami.

požiadaviek



systém Školiteľ je v testovacej prevádzke takmer 2
roky a má veľmi pozitívny ohlas



pracovať so školiteľom je možné ako z práce tak aj
z domu

Čo potrebujem, aby som mohol používať
školiteľa?
 bežný počítač / notebook s bežným operačným




RVC – združenie obcí,
so sídlom v Štrbe

systémom
pripojenie na internet
chvíľku času na preštudovanie manuálu a jednoduchú
inštaláciu
v prípade otázok, problémov a nejasností nás
neváhajte kontaktovať

Všetko potrebné nájdete na
www.rvc-strba.sk/skolitel
alebo nás kontaktujte emailom, prípadne
telefonicky na 052/7733330 alebo 0905 680 651

Vás srdečne pozýva na
odborný seminár
Štátny stavebný dohľad a prejednávanie
stavebných priestupkov
a správnych deliktov,
ktorý sa uskutoční dňa
27.05.2019
so začiatkom o 09.00 hod.

Mestský úrad
malá zasadačka
Poprad

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Program seminára:
 Štátny stavebný dohľad (poverenie na ŠSD, oprávnenia
orgánu ŠSD, vstup na nehnuteľnosti, povinnosti stavebníka
resp. vlastníka stavby, záznam o vykonaní ŠSD, výzva na
odstránenie zistenej závady, zastavenie stavby)
 Základné pojmy priestupkového práva (definícia
priestupku, zavinenie, osoby vyňaté z pôsobnosti zákona,
sankcie, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)
 Výkon ŠSD ako objasňovanie priestupkov a správnych
deliktov (príslušnosť na objasňovanie priestupkov, podnet
na vykonanie ŠSD a jeho obsah, oprávnenia orgánu ŠSD
pri objasňovaní, ukončenie objasňovania, odloženie veci,
predloženie veci na prejednaniepriestupku, odovzdanie veci
na prejednanie správneho deliktu, odovzdanie veci
orgánom činným v trestnom konaní)
 Konanie
o priestupkoch
(príslušnosť
a súčinnosť
správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci,
začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne
pojednávanie,
zastavenie
konania,
rozhodnutie
o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania,
doručovanie, odvolanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie
nezaplatených pokút)
 Priestupky podľa § 105 stavebného zákona (jednotlivé
skutkové podstaty)
 Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem
iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho
deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute),
 Správne delikty podľa §
(jednotlivé skutkové podstaty)
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stavebného

zákona

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Účastnícky poplatok je vo výške 15 eur za jedného
účastníka členskej obce (platí aj pre všetky školy
a školské zariadenia, soc. zariadenia z nečlenských obcí,
avšak za predpokladu, že tieto organizácie budú
dodržiavať pravidlá a pokyny organizátorov). RVC – ZO
Štrba, si vyhradzuje právo pre organizácie nečlenských obcí
túto zvýhodnenú cenu kedykoľvek zrušiť.

Záväzná prihláška
Obec, organizácia.........................................
Počet osôb ...................................................

Účastnícky poplatok je vo výške 40 eur za jedného
účastníka nečlenskej obce

Potvrdzujem účasť na seminári dňa: 27.05.2019

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na
organizačné a obsahové zabezpečenie seminára,
občerstvenie a pracovný materiál.
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
RVC nie je platcom DPH.
Naše IČO: 31 954 502
Naše DIČ: 2021202854
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1458 5669
Pozvánka slúži ako daňový doklad.
Účastnícky poplatok žiadame poukázať na účet číslo
4014585669/7500 vedený v ČSOB a.s. pobočka Poprad
variabilný symbol 27052019 tak aby bol pripísaný na účet
RVC najneskôr deň pred termínom školenia.

Dňa: ...................

Podpis: .......................

Poznámka: materiál bude prihláseným
účastníkom doručovaný
prostredníctvom systému Školiteľ a to
jeden deň pred konaním školenia.

 Lehoty na ukladanie pokút a vymáhanie nezaplatených
pokút
 Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa
Správneho súdneho poriadku;
 Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

 Na
školenie
sa
môžete
prihlásiť
prostredníctvom systému Školiteľ, ktorý je
bezplatný a môžete si ho stiahnuť z našej
www stránky.

Poznámka:
Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované
lektorom, a to:
-

podrobné poznámky k téme Štátny stavebný dohľad
a prejednávanie priestupkov a správnych deliktov,

-

VZORY správnych aktov vydávaných orgánmi ŠSD pri
vykonávaní ŠSD

Lektor: JUDr. Helena Spišiaková

a to najneskôr do 24.05.2019 do 10.00 hod.

STORNO PODMIENKY
V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže
zúčastniť na školení je potrebné aby sa zo
školenia odhlásil prostredníctvom e-mailu
minimálne 24 hodín pred konaním školenia.
V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú
cenu školenia. Súhlas s týmito storno
podmienkami potvrdzuje každý účastník
prihlásením sa na predmetné školenie.

