Pripravované aktivity


Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
pre obce, RO a PO z pohľadu účtovníctva.
T: 22.09.2022
L: Ing. Terézia Urbanová



Aktuálne témy pre mzdové účtovníčky a personalistky.
T: 27.09.2022
L: Ing. Pavol Kukučka



Verejné obstarávanie v podmienkach obcí a miest a nimi
zriadených a založených organizáciách – aktuálne zmeny.
T. 04.10.2022
L: Ing. Helena Polónyi



Vydávanie rozhodnutí ako elektronických dokumentov –
praktické skúsenosti.
T: 11.10.2022
L: Ing. Erika Kusyová



Aktuálne témy pre riaditeľov škôl a školských zariadení.
T: október 2022
L: Mgr. Katarína Tamášová



Účtovná závierka k 31.12.2022 pre obce, RO a PO.
T: 08.11.2022
L: Ing. Terézia Urbanová



Čo nové v odpadovom hospodárstve.
T: november 2022
L: Ing. Peter Gallovič



Vzťahy odbory, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľ.
Vyššia kolektívna zmluva.
T: november 2022
L: Mgr. Katarína Tamášová

RVC – združenie obcí,
so sídlom v Štrbe

Vás srdečne pozýva na
odborný dvojdňový seminár
Ukončenie funkčného obdobia a začiatok
nového funkčného obdobia orgánov obce,
mesta. Aktuálne o nakladaní s majetkom
obce, mesta.
ktorý sa uskutoční dňa
13. – 14.09.2022
so začiatkom o 10.00 hod. (13.09.2022)
v priestoroch
hotela Atrium
Nový Smokovec

Seminár je určený výhradne pre
starostov a primátorov obcí a miest.

Poznámka:
V rámci seminára sa od našich lektorov dozviete o svojich
právach a povinnostiach pri skončení funkčného obdobia
a to v prípade ak budete ako starosta, primátor
pokračovať vo svojej funkcii aj v ďalšom funkčnom
období, ako aj v prípade ak túto náročnú funkciu už
nebudete ďalej vykonávať. Taktiež budete mať priestor na
stretnutie s kolegami, priateľmi a na vzájomnú diskusiu
o aktuálnych otázkach územnej samosprávy.

Program školenia:
13.09.2022







spôsob protokolárneho odovzdania funkcie novozvoleným
predstaviteľom samosprávy,
posledné a ustanovujúcim zasadnutím zastupiteľstva po
komunálnych voľbách,
odmena starostu, poslancov a hlavného kontrolóra pri
skončení funkčného obdobia,
nároky na odstupné a odchodné starostu obce.
náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu,
povinnosti podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. pri
skončení funkčného obdobia 2018-2022 a začatí nového
funkčného obdobia 2022-2026.

14.09.2022









zmeny predpisov týkajúce sa majetku obce v roku 2021,
nesúlad vlastníctva stavby (cesty, verejného priestranstva,
športovísk) a vlastníctva zastavaného pozemku - podľa
prelomového rozhodnutia NS SR - z 30.11.2020,
nové pravidlá vyvlastnenia pozemkov pod miestnymi
cestami- od 1. júna 2021,
pozemkové úpravy nevysporiadaných pozemkov pod inými
stavbami (školami, športoviskami, nebytovými a bytovými
domami),
investovanie do cudzieho majetku pri miestnych cestách - od
27.5.2021,
nové pravidlá pre vyjadrenie starostu k vydržaniu
nehnuteľnosti v obci - od 1. mája 2021,
nové povinnosti obce pri predaji a zámene majetku obce
voči katastru nehnuteľností ohľadom zápisov v Registri
partnerov verejného sektora - od 1. septembra 2019,
nové povinnosti obce pri nájme poľnohospodárskej pôdy
obce – od 1. mája 2021.

Lektori: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na
organizačné, technické
a obsahové zabezpečenie
seminára, pracovný materiál, občerstvenie, ubytovanie (v
prípade záujmu), stravy
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 13092022 tak aby bol pripísaný na účet
RVC najneskôr deň pred termínom školenia.

Na tento dvojdňový seminár sa môžete
prihlásiť
vyplnením
návratky
a jej
následným zaslaním na rvc@weba.sk a to
najneskôr do 31.08.2022
Na tento dvojdňový seminár nie je možné
sa prihlásiť prostredníctvom systému
ŠKOLITEĽ

Návratka
Potvrdzujem svoju účasť na seminári
v dňoch 13. – 14.09.2022

Obec / Mesto
................................................................
Titul, meno, priezvisko
................................................................
Účasť na seminári s ubytovaním v cene 150,- €
Účasť na seminári bez ubytovaním v cene 110,- €
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 05.09.2022na
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1458 5669
S uvedením VS: 13092022

V: .................................

Dňa: .......................

Podpis a pečiatka obce / mesta

STORNO PODMIENKY
V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže
zúčastniť na školení je potrebné aby sa zo
školenia odhlásil prostredníctvom e-mailu
minimálne 48 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.

