
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

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

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

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

účastníkov pracovného stretnutia. 

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

PRIMÁTOROV MIEST A  STAROSTOV OBCÍ 
 

 

v prospech účtu  RVC Martin :  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

VS:   20090807 - na dva dni 

20090907 – na tri dni   

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

 

 

V ................................... dňa ...................... 2020 

 

 

Pečiatka a podpis 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 

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

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
„Za dlhé roky som sa naučila jednu dôležitú vec:  

je rozdiel medzi tým brať vážne svoju prácu  

a brať vážne seba.  

To prvé je imperatív, to druhé pohroma.“ 
        Margot Fonteyn 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO 

STRETNUTIA  

 

7. september 2020 /pondelok/ 

0900 – 1000 Prezentácia 

1000 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1730  Pokračovanie programu stretnutia 
 

8. september 2020 /utorok/ 

0830 – 1145  Pokračovanie programu stretnutia 

1145    Ukončenie a obed (pri účasti na 2 dni) 

 

1300 – 1630  Pokračovanie programu stretnutia 
 

9. september 2020 /streda/ 

0830 – 1145  Pokračovanie programu stretnutia 

1145    Ukončenie a obed  

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do 

hotela Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej 

stanici 7. septembra 2020 o 9:00 hod. Odvoz od 

hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude 

zabezpečený po skončení stretnutia dňa 8. a 9. 

septembra 2020 o 12:30 hod.  

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 8 € za 

obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, 

prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy, 

ktorá je uvedená s využitím dopravy.  

Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný 

zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si 

objednajú dopravu! 

 

 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozýva na 

 

 

 

 

 

 

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podbanské                  7. - 8. september 2020                 

Hotel PERMON   7. – 9. september 2020  
 

 

 



PROGRAM STRETNUTIA 
 

 

7. september 2020 

KOMUNÁLNY ODPAD AKTUÁLNE POVINNOSTI OBCÍ 

1. Zmeny v definícii komunálneho odpadu a ako to bude od 1.7.2020. 
Obce budú musieť zbierať komunálne odpady z iných zdrojov aj od 

firiem. 

2. Od 1.1.2021 povinná úprava odpadov na skládku odpadov? Čo nastane 

1. januára, vyvezie obciam niekto odpad? 

3. Od 1.1.2021 povinné evidovanie v štátnom systéme ISOH? Sú obce 

pripravené na každomesačné zadávanie údajov? 

4. Od 1.1.2021 bude povinný zber kuchynských BIO odpadov aj 

z bytových domov. Čo s tým? 
5. Ako nastaviť poplatky za odpady? 

6. Aké iné povinnosti obce majú, čo nové budú musieť zavádzať? 

Lektor: Ing. Tomáš SCHABJUK 
 

8. september 2020 

NÁSTRAHY SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU:  

ORGANIZAČNÉ ZMENY, PORUŠOVANIE PRACOVNEJ 

DISCIPLÍNY A NEUSPOKOJIVÉ PLNENIE PRACOVNÝCH ÚLOH 
1. Výpovedné dôvody. 
2. Okamžité skončenie pracovného pomeru. 
3. Kedy odstupné áno, kedy nie? Odchodné. 
4. Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru. 
5. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. 
6. Plynutie prekluzívnych lehôt a premlčanie. 
7. Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Pandémia COVID 19 a nadchádzajúca ekonomická kríza nútia mnohých 

zamestnávateľov pristúpiť k skončeniu pracovných pomerov so zamestnancami. 

Prudký výpadok príjmov neobchádza ani obce, mestá a školy. Školy a školské 

zariadenia sú navyše nútené rozväzovať pracovné pomery aj z dôvodu neustáleho 

poklesu počtu žiakov. Ukončenie pracovného pomeru zákonným spôsobom je však 

veľmi náročný proces. Väčšina súdnych pracovnoprávnych sporov sa končí 

rozhodnutím o neplatnosti výpovede zamestnancovi. Organizácie tak namiesto toho 

aby, ušetrili doplácajú následne prepusteným zamestnancom náhrady mzdy v 

desaťtisícových sumách. seminár na základe príkladov zo súdnej praxe má 

zamestnancov obcí a škôl informovať o najčistejších chybách, ktorých sa 

zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú.  

Lektor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 

9. september 2020 

KONZULTAČNÝ SEMINÁR K MIESTNYM DANIAM A 

POPLATKOM 

A. Na tomto konzultačnom stretnutí by sa mali podrobnejšie rozoberať 

obcami nastolené problémy v oblasti miestnych daní a poplatkov. Otázky 

a popis konkrétneho problému by bolo vhodné poslať vopred e-mailom. 
B. Okruhy tém. 

1. Miestne dane 
- daň z nehnuteľností, 

- daň za psa, 

- daň za ubytovanie, 

- daň za užívanie verejného priestranstva a pod. 

2. Miestny poplatok za KO a DSO. 

3. Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam. 

4. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane 

(výzva na doplnenie alebo opravu priznania). 
5. Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím. 

6. Doručovanie rozhodnutí a pod. 

7. Miestny poplatok za rozvoj – novela účinná od decembra 2019 
- predmet poplatku, 

- výpočet poplatku, 

- rozhodnutie k poplatku. 

 Lektor:  Ing. Iveta IŠTOKOVÁ, PhD. 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                     7. – 8. september 2020            

               7. - 9. september 2020 

Miesto konania :                      Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                                  28. august 2020 

Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia 

kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 115,00 €  123,00 € 

Nečlen RVC MT 131,00 € 139,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 185,00 €  193,00 € 

Nečlen RVC MT 203,00 € 211,00 € 

V poplatku je zahrnuté ubytovanie (v dvojlôžkových izbách prípadne 

2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie  a ostatné 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 20090807 

VS: na tri dni 20090907 

 ŠS: IČO organizácie do 28. augusta 2020. 

(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, 16. júl 2020 

 
 

 

 

 

 PhDr. Dušan  GALLO 
                           riaditeľ ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

POLROČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ, 

ktoré sa uskutoční   

7. – 9. septembra 2020 

Hotel Permon, Podbanské 

Obec /mesto/organizácia:  

 

7. – 8. september 2020 – 2 dni  
7. – 9. september 2020 – 3 dni  

 

Meno a priezvisko účastníka: 
 

1.  

2.  

3.  

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 

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť 

(!!cena za osobu 8,00 € !!):  áno nie 

IČO :     DIČ:   

E-mail: ___________________________________ 

Telefón: __________________________________ 

 

____________________  dňa  _________________ 

 

     podpis 
 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 28.8.2020 môžete poslať na e-

mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo potvrdiť priamo na 

www.rvcmartin.sk 
prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN  

S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin  

mailto:rvc@rvcmartin.sk

