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ássfia&POTVRDENIE O ZAPLATENÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁRA

^^l.deň G %Potvrdzujeme, že sme dňa 00 00 .^ '<09UU-11 Prezentácia í00 00 c
uhradili z nášho účtu: Program konferencie M <lluu-13

00 30 < <13UU- 14 Obed
30 00

(číslo) PokraČovanie programu konferencie Asociácia vzdelávania samosprávy14-'"- 18

v spolupráci sčiastku ......."..........".......  pre (počet) 2.deň
08ju-- 12 Pokračovanieprogramu konferencie Regionálnymi vzdelávacími centrami30 00

účastníkov Pravidelnej polročnej odbomej 12UU- 1300 00 Záver a obed (pri účasti na 2 dni) KoŠice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov,konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej PrÍ úSasti na 3 dni RovÍnka, Senica, Trenčín, Trnavaa regionálnej samosprávy, 00 0012UU-13 Obed
30 30

ŠS (IČO organizácie) Diskusia k aktuálnym otázkam14-'"- 17 a

Združením hlavných kontrolórov miest a obcí
vs 3.deň Slovenskej republiky30 0008-iu-12 Pokračovanieprogramu konferencie

PRAVIDELNÁPOLROČNÁ 1200 Obed a záver
H\ -ŕ

ODBORNÁ KONFERENCIA PRE HLAVNÝCH DOPRAVNÉ SPOJENIE
^ŕ

KONTROLOROV MIESTNEJ V Liptovskom MikuláSi bude pristaven^ autobus do hotela
A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY Permon na Autobusovej stanici pri Zelezničnej stanici

v_

9.novembra 2015 o 10:10 hod. organizuje pravidelnú polročnú
vprospechúčtu RVCMartin: Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude

zabezpečený po skončení seminára o 13:00 hod. ODBORNÚ KONFERENCIU
č.ú.0201643002/5600 VS: ť f

Cena za vvužitie teito službv ie stanovená na 5   za PRE HLAVNYCH KONTROLÔROV
obidve cestv. Ak máte záuiem otúto službu. prosím Vás r-

r oiei obiednanie. Dripoôftanie Drepravného k vložnému. MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ

Q^cnl^^^pR^^.^^O\ /

Vi 5 a úhradu celei sumy naraz. SAMOSPRÁVY
4

QétuTn Šofér autobusu bude mať k dispozfcií menn^ zoznamJ s organizacnou garanciou
. 1W <

prihlásenÝch účastníkov. ktorí si obiednaiú dopravu!
^->ŕ3u>_?*>f V. f_

J&fsio spiadPéciatka a podpis ZDRUŽENIA OBCÍPodncie  Ia!o:
r rs,

:d REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRAd

1

hyŕSlohy/iís"F;; .\'y?róvuja: MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin^ ^__^-_T.^.- ,^ ^,- - - -"_...:.--"

Tel: 043/4132958 Fax: 043/4303610v_

ZDRUZENIE OBCÍ
E-mail: rvcfairvcmartin.sk Web: www.rvcmartin.skREGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM v w v

MARTIN "StyrÍ veci sa nikdynevrátia. 100:31938434 DIC:2020604443
Vyslovené slovo, vystrelený šíp,Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin minulý Život, zmeškaná príležitosť.v v

100:31938434 DIC: 2020604443 Arabské prísloviev

Císloúčtu: 0201643002/5600
Hotel PERMON 9--ll.november2015

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
Podbanské

BIC kód banky: KOMASK2X



v f_CIEĽ KONFERENCIE OGRANIZACNÉ POKYNY ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Spoluprácou samasprávy (obecné amcstské úrady). stavovského zdruäenia
(Zdniženia hlavných kontrolórov micst a obcf SR) aAsociície vzdelávania Termfn konania: 9.-ll.november2015 NA PRAVIDELNtí POLROČNÚ
samosprávy (prostrednictvom ZDRUŽENIA ÓBCÍ REGIONÁLNEHO

r

Miesto konania:VZDELÁVACIEHO CENTRA MARTIN) pokraťovať vo vytvárani poŕmienky HotelPermon, Podbanské ODBORNÚ KONFERENCIU
pre: Uzávierka prihláSok: 30.október2015 r fpostupné zjednotenie agendy hlavných tontrolórov vrámci Slovenskej PRE HLAVNYCH KONTROLÔROV

republiky Termin uzávierky je len orienta ný, dátum sa môže zmeniť podľa
vybudovanie stabiloého pilieru priebežného vzdelávania hlamých naplnenia kapacity. MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY,

f r

bmtrolórov
r_

CIEĽOVÁ SKUPÍŇA r: Uíastnícky poplatok pri účastí na 2 dni: ktorá sa uskutoční v dňoch 9. - 11. novembra 2015
Hlavni kontrolóri, pracovnici útvarov kontroly miest a obci, samosprávnych krajov. Bez vyuíitia S využitfm dopravy z LM na Podbanskom, v hoteli Permon

TÉMY KONFERENČÍÉ (lopravy asEäť
Členovia RVC

9. november 2015 (pondelok) a ZHK/úCastník 114,00  'PrihláSky, ktoré nebudú kompletne vyplnené nebudeme akceptovaf!:^.ccff

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE - EKONOMICKÉ MINIMUMNefilenovia/ Kraj:................................... RVC:
HLAVNÉHO KONTROLÓRA úĎastntk 125,00  130,00  

1. Legislatívna úprava rozpoétového hospodárenia. Obec/mesto:f.

UčastnÍcky poplatok prÍ úiiasti na 3 dni:2. Pravidlá rozpofitového hospodárenia - verqné prastriedky, subjekty verejnej
sprirvy, osobitosti hospodárenia obcl. Bez využitia S yyužitfm dopravy z LM IČO: DIC:

w

3. Rozpoôet obce - postavenie aobsah rozpočtu obce, prijmy avýdavky rozpoCtu dopravy aspäť
obce, zostavenie a ťlenenie rozpoétu obce. Členovia RVC Termín (počet dní):4. Odbomé stanovisko hlavného kontrolóra lc návrhu rozpočtu obce. 175,00  180,00  aZHK/úfiastnfk

5. Rozpofitové provizórium.
6. Rozpis rozpoCtu, zmeny rozpočtu a rozpočtové optrtrenia. Využijem autobus z LM - Hotel PermonNeClenovia/

193,00  198,006ĎCastnIkNOVÝ ZÁKON O FrNANČNEJ KONTROLE a späť (!rcena za osobu 5,00   !!):
1. Novýrikonofínančnejkontrole(predpoUadanáúôinnosfod l.januára2016). ZFavu si môžu uplatniť_ vSetky ílenské obce RVC, ktoré sú ČIenom AVS /

2. Vykonávanic finanfinej Irantroly v podmienkach územnej samosprávy. (RVC Rimavsfcá Sobota. Štrba aZvolen nie sú ílenom AVS) aôlenovia ZHK. nieano

3, Diskusia a konzultócie s lektorkou k téme prednášky - Ekonomické miiumum Vpoplatku sá zahmuté Studijné materiály, ubytovanie (v dvojlOäkových Člen RVC: r *

ano niehlavného kontrolóra a nový zátcon o finanCnej kontrole. a trqjlôžkoyých izbách), stravovanic, občerstvenie aostahné náklady spojené s
konfercnciaa

Lektor Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ v
Ubytovanieod 14:00 hoá.Uvornenieizieb do 10:00 hod. Clen ZHK: / .

ano nie10. novcmber 2015 (utorok) Pri áCasti na dvoch dňoch konôí stravovanie-Qhedom
PORADNÝ HLAS HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Meno a priezvisko účastníkov, telefón (e-mail);<

UCastofcky poplatok je stanovený dohodou vzmysle zákona ô. 18/1996 Z.z.r

Očasf hlavného kontrolóra oboe na rokavanf obecného zastupiteľstva. vznenineskoiäichpredpisov..

HIavný kontrolór ako pomocná ruka a odbomý garant Ciimosti orgánov obce. ÚdajeRVC:lČO: 31938434 DIČ: 2020604443 1..

Rozdelcnie moci v obecnej samospráve: starosta obce - obecné zastupilefstvo..

Rozhodovacia Cinnosť obccného zastupiteľstva - uznesenia a všeobecne Poplatok uhrádzajte: 2.>

závflzné nariadenia. bankovým prevodom na áčet RVC Martin:
e.á. 0201643002/5600Pdzastavenie výkonu uznesenf zastupiteľstva starostom (sistaôné právo 3.starostu). VS: natennln 9.-10.H .2015 (dva dni) 0910112015,

Ukladanie úloh zastupiteFstvom starostovi, prednostovi, obccnému úradu. natemrin 9..H.H.2015 (3 dni) 0911112015,
Olázky úCastnIkov. ŠS:lČOobcedo30.októbra2015

dňa
Lektor JUDr. JozefTEKELI, PhD. Bankové úhrady v rámci systému SEPA:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
11. november 2015 (streda) BIC kód banky: KOMASK2X podpis

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCII (Poplatok v hotovostí nevyberáme!!!)1

V PODMIENKACH MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Povinné zverejňovanie zndúv, objednávok a falctúr - problémy aplikačnej praxe ZORVC MARTIN nieje platiterom UPH. Uvedená pozvánkaje dokladom
Ozrcjmeiue nového zákonného inStitútu "opakovaného použitia o úhrade úíastnickeho poplatku a má platnosť faktúry. Záväznú prihlášku do 30. 10. 2015 môžete poslať
mfonnácH"(OPI) prijatého poslednou novelou zákona C. 211/2000 Z.z. o Zaradeným účastnfkom pri vopred neospravedlnenej neúfiasti vložné na e-mail: rvc(%rvcmartin.sk alebo potvrdiť
slobode infonnácif vo vflzbe na Smeraicu Európskeho pariamentu a Rady zo nCTraciame.
17 novembra 2003 o opakovanom použiti informácif veittjného sektora telefonicky: 043 / 413 29 58,430 36 14
(MimoriadnevydanieÚ.v.EÚ,kap. 13/zv.32). Teäfme sa na spoločné stretnutie . faxom: 043/4303610
povinné zverejňovanie podľa zákona o obecnom zriadeni, zákona o správnom Martin,4.9.2015
konanf a zákona o zhromažďovani, uchovávanf a Strenf infonnácil o životnom prípadne poštou:

^ (^
v_ r <

prostrcdf ZDRUZENIĽ OBCÍ REGIONÁLNE

Sankcíe a dôsledky nedodržania zverejňovacfch povinnostf <á^í. í^cccôa^ VZDELÁVACIE CENTRUM MARTINOchrana obchodného tajomstva a autorakých diel pri poskytovanf informácii r

dá^Zmena Občianskeho súdneho poriadku pri súdnom preskúmavanf zákonnosti Námestie S. H. Vajanského 1rozhodnutí a postupov povinných os6b na úseku práva na infbrmácic PhDr.DušanGallo Ing. Ľudovít Bťfdzák 036 01 Martin
Lektor Vladimir PIROŠÍK riaditeF ZORVC Martin prezident ZHK SR alňhn sa Tnnyp.tp, nrihläsiť nrinnnn na www rvr.martm slť'


