OGRANI7AČNÉ POKYNY

CIEĽ KONFERENCIE

Spnlupräcou samosprivy (obeťnc a mcsiskť úrady), stavovského zdruíenla (Združenia
hlavných konirolórov miest a obci SR) a Asociáctc vzdclívania Mitiuspriv}'
(prosttĽdnictvom ZDRUŽENtA OBCŕ R.EGIONÁLNKHO WDĽLÄVACIEHO CEtťTRÁ
MARTIN) pokraiovaťvo vytvärani podmicnky prc:
po.itiipné sjedntitenie ugpfufr hlavnych ktinlľnlórmi v rámci Slovenske/ repuhliky
\vbu<kwanív slatiilného pilierii priabezifého yz<ielňwima hhivných tontrolórm
*

Termín konania:

^/2o<'r

^

XA PRAVIDELNÚ POLROČNĎ

22. - 24. október 2018

Miesto konania:

ODBORNÚ KONFERENCIU

Hotel Permon, Podbanské
12.október2018

Uzávierka príhlá.fok:

r_

CIEĽOVÁ SKUPINA

Tennirt uzávjerky je len oricntaäný, dátum sa môže zmeniť podFa
naplnenia kapacity.

TÉMY KONFERENCÍÉ
22.^któbcr_2pl8 (pondctok)
ZÁVÉREČNASPRÄVÁ XKONŤROLYNKU;
"E-GOVERNMENT A INFORMAČNŔ SYSTÉMY OBCÍ A MIEST-

[ng. Vladimír JENDRfSEK, NKÚ expozirära Žiiina
NAKLADANIE S 3MAJETKOM OBCE
I.
2.

Majctok obce - charaktcťistika,
Nakladanic s majctkom obcc - predaj. zimcna. darovaTiic, nadob&danic. nájora
a výpožiÍka.
Dôvod hodný osobitncho zrctcrit.

a ZHK/úcastnIk

113,00

118,00

Neťleauvia/
uíastník

129,00

134,00

Členovia RVC

6. Kompctencie zascupiteľsrva a starostu vo vzt'ahu nakladaniu s majctkom obce.
7.

S vyuíttím doprayy z LM
a späť

ČÍenoviaRVC

a ZtíK/ucastník
Nečlenovia/
úíastnik

Konirolnc úlohy hlavncho kontrolóra pri nakladanf s majcikom obcc.

?. D&mí: príkiady i rozhodovacej Íinností sittov a prokuretúry + dískusm
doc. JUOr. JoacfTEKELI, PhD.

23^októbcr 2018 (utorok)

Bez vyuíitia
dopravy

S využitím dopravy z LM
>_spsť

183,00

188,00 C

201,00

206,00

Vpoplatku sú zahmulé ätudijuc matcriély, ubytovanie (v dvojlôžkových izbäch
pripadnc 2 <. pristelka), stravovanie, obeersrvcnie a ostalné cáklady spojené s

^^EUj^u^

^:^sw^:Mďwm
Termín:

22. - 23. október 2018 - 2 dni Q

22. - 24. október 2018 - 3 dni J^G
Využijem auŕobus z LM - Hotel Permoa
a späť (!!cena za osobu 5,00 !!)i
ČlenRVC:

vo verejnom záujme

zäkona c. 317/2009 Z. z. o pcdagogickych zmcsttumcoch a odhomvclí

Pri fiCastí na dvoch díiioch konťi strayovanle obedom.

ČIen ZHK; (jsĽ>

*

Odmcny a osobnc priplatky, priznanic odmcny a osobncho príplatku, kritŕríä na
pťiznavunie odmien
Krúžková činnosť. vzdclävíicie poukazy. evidencia a odmeňovanic za krúäkovú

i. ^fC. 'ip^u(/ 3ftoft^

*

VS: na lermfn 22.-23.10.201K (dva dni) 222.')IOI8,
na temiin 22.-24.10.2018 (rri dni) 22241018,
ŠS:lČOobcedul2.oktÓbra2018

Mgr. Katarína KAŔÁČSONVOVÄ TAMÁŠOVÁ

od 13:00 - pre Ílenov XHK SR - XXI. Snem ZHK SR
(Poplatokvhwov>sti ncvybĽrámc1!1.)
24. oMňbcr 2018 (strcda)
).
KONŤRÓĽAUZNESENÍ MWZ Ä.BO.VtNNť-ZVÉft&JŇÔVÄNÝCH- /,OKVĽ
MARTIN nie je plfltíteľom DPH. Uvedená pozvánka je
Jd:
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nevracíam^

Kontrola povinnc zvcrcjňuvaňých irt'fonTiäcí

tľ.

f*

".DÔLEŽITÉ
í^^SS^TERMÍNV PRE OBC'E

III.
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vyplvvajúcc z pravnych predpisov
Ing. Oxana HOSPODÄROVÄ

TQ^(LO~) "na /O ró-0^

/
>

'f

.. .h."

T

PhĎr. DuŠan Gallo
riaditeľ ZORVC Martin

/

/

/ ^68cc^

tÍá^á

Ing. Ľudovít Btfdzák
prerident ZHK SR

^

podpis

Obec POPROC
-/
f

faxom: 043/430 36 10

1

'T

J

^
.JV*m='

ktíniin-a p;-;tcyvnéhu stfetn>TÍ;i. Ďakiijeme.

ŕ

nae-ma
. p^c^fvcmart)n^^^^^^^^
telefonicky: 043/413 29 58, 430 36'1-ŕ;

ft

ŕ xľ-n^3

bC2l(Ľpiw:i. bczlaktňzová .,.) nám prtisÍm Vás tuto .ikiHfE'ľ'ii^í
o3:nanr>te, 'tby sme prediíli ktimplikáciám na nnťstti v íi^ fa

Xávä.núprihláSkudoU,^

TeSimesttna spiilfíSné streínutie.

ŕd

Martin.27.?7.201S
\-

7 -.i -T .. I -,-T
1. -

V pnpaät. poíiaftavky sna Sp^ciálnu stravu (veg(*í;tri;>tt^níí.

dokladomp úhrade účastntckehu poplatku a tuá platnoať fakróry.
yfiraff^/jji'nľ, urualníkom prí voprmi nriífpľtívviUnvnej wúíwíi vlwnv

Zäpísnicŕ a u7.ne.sĽnia 02 (itrulcľĎraa háleŕitosti)

Skuscnosti pra.<c. upozonienia na éastc chyb^ a ni.'dostatky,
Kontrola plnenia uzncscni obccjnclio zasTupiteJ'Etxa
Puvinné zvcrejnuvanie infurmäcíf "
Zverejnovanie na ťiradnej Labuli

JQxsntw-. .l(^/vwuv^Ci/i^r^u.wn

2.

IBAN; SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

V;ťah zriad'Qviteľ - zaiiiestnávtíer - riAdiiď ikuly s prävnou subjek'tivitDU
a. riaditeľ iikoly bcz právnej subjektivity 2 pohradu mesta/obcc
Najťastcjsic ncdostatky pri pcrsonälnej a mzdoviy ascnde

Kompciencie orgänov ubce"
Prijimanic uznciicni OZ
Postnp pri prijíman; VZN

^

Meno a priezvisko účastníkov, telefón (c-mail);

bankovým prevodom na úcet RVC Martín:

^

äno

v zncni ncskoräich {trfdpisQv.

éinnost'

INFORMÄCIÍ

ďn^ (S^

<-

^

Oíastnicky poplatok jc stanovcný duhodou ^ zmyslĽ zákona Č. 18/199& Z.z.

Údaje RVC: lť'0:31938434 DIČ: 2020604443
ťoplatok iihrúíi^u/iy:

Aká sú moínosti odmcfiovania zamcstnancov?

t^O^^I^'^fi^

CňcÉC^'"Ť>G:P^piQ:

Ubytovanie od 14:00 hod. UvoFnenie fcrieb do 10:00 hod.

zamesinancoch

>

fPrihláshy, ktorsj^ebudú t^mpletne. vyplnené lybudeme akceptfírttí'l

konfereBcíou.

Aku su tvoria praĽUvné náplľlť, a aku sa odvija uilmeňuvanie od praoovnuj
iiáplne /.ameslnanca';
.

ktorá sa uskutoční v dňoch 22. -- 24. októbra 2018
ua Podbanskom, v hoteli Permon

Obec/mesto:
f

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV VO VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM
(RVC Kimavska Sobota, Strba & ľ.voten niť síi ŕlenom AVS) a aenuvia ZHK.

./

f

^
Kraj=.í-^.'.-^,^RVC:

Zl'avu si môžu uplatniť väetky clenské obce RVC, ktoré sú Ílenom AVS

ZÁUJME A FEDAGOCICKÝCH ZAMESTNANCOV
Vybrané ustanovenia
.ŕ
zákona é. 352/2003 2. z. o výkonc prace vo vcrejnom záujme
./
zákona Č. 553/2003 Z. z, o odmenovani zamestnancov vo výkone práce

f

MIESTNEJ A REGIONALNJEJ SAMOSPRÁVY,

.

Bei vyuíitia
dppravy

Úcastnicky p^pÍatffkpri ácasfi na 3 dni (22.-24.1Q.2Q1S)'.

3. Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladani s tnajetkom obce.
4. Prodtzcnic a ukonŕenic zroluvných vzfahtív pri nakladani s inajctkom obcc.
5.

Úcastfttcky poplatokjpri ucasti na 2 dní (22.-23.JÍO,2018):

/

PRE HLAVNÝCH KONTROLÔROV

f

Hlavni kontrolóri, pracovnici úlvarov kontroly inicst a obcL sa níosprä vnych kraj ov.

n

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

pripadne postou:
^

f_
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^

v
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/
f

ZURUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM MARTIN

Námestle S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
aíebo sa môžete prihlásiť priamo na www.^rycmartííLLsk

POTVRDENIE OZAPLATE^Í

ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁRA
.^,

l.deň

Potvrdzujeme, že sme dňa
(číslo)

091)t)-]l
llw-l3w
13W- 143({
Í430- I8W

čiastku ......................".... pre(počet)

2.deň

flfl

uhradili z nášho účtu:

účastníkov Pravidelnej polroČnej odbomej
konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy,
SS (ICO organizácie)
y

<^^^ s.^

^

'^^
.Q

<J
.*5:
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Prezentácia

^
'"&

o'

o

Program konferencie

tfi
<ť

Obed

Pokračovanie programu konferencie

y

Asociácia vzdelávania samosprávy
v spolupráci s

0830- 12W
l2°°-13w

Pokračovanie programu konferencie

odl3°°

XXI.Snem

Regionálnymi vzdelávacími centrami

Záver a obed (pri účastí na 2 dni)

Košice, Martín, Michalovce, Nitra, Presov,
a

Združenia hlavných kontrorórov miest
a obcí SIovenskej republiky

vs

PRAVIDELNÁ POLROČNÁ

Združením hlavných kontrolórov miest a obcí

Slovenskej republiky

(Pozvánha členom zdrutenia bnde samostatne disíríbuovaná
prostrednictvom ZHKSS.)

\ H4-

3.deň
ODBORNÁ KONFERENCIA PRE HLAVNÝCH
/

KONTROLÓROV MIESTNEJ
/

A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

0830- 12 M)
72°°

r\^

PokraČovanie programu konferencie
Obed a záver

DOPRAVNÉ SPOJENIÉ

v prospech účtu RVC Martin:

organizuje pravidelnú polročnú

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do hotela
Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej stanici

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

22.októbra 2018 o 10:10 hod.

Odvoz od hotela Penuon do Liptovského Mikuláša bude
zabezpečený po skončeni semínára o 13:00 hod.
dňa

2018

ODBORNÚ KONFERENCIU
/

PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV

MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ
SAMOSPRÁVY

Cena i> vvužitie tejío službv jc 'íanovená na 5 -i-á tibidlve

cestv^ Ak mát_zauicní"i.^to .luÍbu, prosnn-VaT7ieÍ

V

s organizačiiQU garancíou

obiedna nic ;* jih radenití &n m ^, kf.oríi j e ".mloissvyuzjtim

Pečiatka a podpis

áo

v

ravv.

Šofér .utobusu bude m.ľ k <ii.n^if_rn.nnv_^

in

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTR
MARTIN

Vajanského námestie l, 036 01 Martin

r_

ZDRUZENIE OBCÍ

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM

Tel: 043/4132958

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

Fax: 043/4303610

E-mail: rvc@,rvcmartiľ].sk Web: www.rvcmartin.sk

ľ

MARTIN

Nam. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
100:31938434
DIČ: 2020604443

*

ZDRUŽENÍA OBCÍ

prihhisťnvch ťiČastníko^ l:iyn s; ubietiaaiu dOQ^iiuI
v_

y"
<
"<

>

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava

v

v

^

ť

^

100:31938434

t/

DIC:2020604443

"Ak Čo len raz obídete i'^éu,
ste múdrejší nez ten,
čo nehybne stoji.tt
Estónske príslovie

Hotel PERMON
Podbanské

22.-24.október2018

