
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

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

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

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

účastníkov pracovného stretnutia. 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRÁVNIKOV 

A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV 

MIESTNYCH SAMOSPRÁV 
 

 

v prospech účtu  ZORVC MARTIN :  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

VS:   2018100504 

  

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

 

V ................................... dňa ...................... 2018 

 

 

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 

 
„Zbav nás zbabelosti,  

čo nás oberá o novú pravdu,  

lenivosti, čo sa uspokojí s polopravdou, 

povýšenectva, čo si myslí, že pozná celú pravdu.“ 
       Stará modlidba 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO 

STRETNUTIA  

 

4. október 2018 /štvrtok/ 

0900 – 1000 Prezentácia 

1000 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1730  Pokračovanie programu stretnutia 
 

5. október 2018 /piatok/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200  Ukončenie a obed  

 

 

 

 

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do 

hotela Permon na Autobusovej stanici pri 

Železničnej stanici 4. októbra 2018 o 9:20 hod. 

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša 

bude zabezpečený po skončení stretnutia dňa 

5.októbra 2018 o 13:00 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 5 € 

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! 

 
 

 

 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

v spolupráci s  

Regionálnymi vzdelávacími centrami 

Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, 

Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava 
 

 

s organizačnou garanciou 

ZDRUŽENIA OBCÍ 

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO 

CENTRA MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

Tel: 043/4132958 Fax: 043/4303610 

E-mail: rvc@rvcmartin.sk     Web: www.rvcmartin.sk 
 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozývajú na  
  

 

 

 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRÁVNIKOV 

A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV 

MIESTNYCH SAMOSPRÁV 
 

 
 

 

 

 
 

Podbanské                      4. – 5. október 2018                 

Hotel PERMON  

 

   
 

mailto:rvc@rvcmartin.sk


CIEĽOVÁ SKUPINA 

- PRÁVNICI pôsobiaci v miestnych samosprávach (na úradoch a obcami 

zradených organizáciách), 

- Vedúci pracovníci mestských a obecných úradov (prednostovia, vedúci 

odborov a oddelení), 

- Riaditelia a vedúci pracovníci obcou zriadených rozpočtových 

a príspevkových organizácií, 

- Starostovia, kontrolóri a iní zamestnanci, ktorí o danú tému prejavia záujem. 

PROGRAM STRETNUTIA 
 

4. október 2018 

NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE 

1. Majetok obce – charakteristika. 

2. Nakladanie s majetkom obce – predaj, zámena, darovanie, nadobúdanie, 

nájom a výpožička. 

3. Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce. 

4. Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce. 

5. Dôvod hodný osobitného zreteľa. 

6. Kompetencie zastupiteľstva a starostu vo vzťahu nakladaniu s majetkom 

obce. 

7. Kontrolné úlohy hlavného kontrolóra pri nakladaní s majetkom obce. 

 Dôraz: príklady z rozhodovacej činnosti súdov a prokuratúry + diskusia 

Lektor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI PODĽA 

ZÁKONA Č. 514/2003 Z. Z. 

1. Právny rámec 

2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody. 

3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť 

rozhodnutia a nesprávny úradný postup. 

4. Rozsah zodpovednosti. 

5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone 

verejnej moci od zodpovedného orgánu. 

6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. 

7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná 

judikatúra. 

8. Lehoty. 

9. Spôsob a rozsah náhrady škody. 

10. Regresná náhrada. 

11. Ústredná evidencia. 

12. Diskusia 

Lektor: JUDr. Tomáš BUZINGER  

5. október 2018 

TVORBA VZN PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ 

V súvislosti s ostatnou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vykonanú poslednou novelou č. 70/2018 Z.z. došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa 

prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na úseku 

územnej samosprávy. Odstránené boli viaceré aplikačné problémy. Súčasne za 

posledného pol roka došlo k podstatným novelizáciám aj osobitných predpisov týkajúcich 

sa vydávania VZN na obciach. Novelizovaný bol napríklad zákon o miestnych  

daniach, zákon o štátnej  práve v školstve, zákon o sociálnych službách, zákon o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, cestný zákon, zákon o vodách, zákon o 

mobilných zdrojoch znečisťovania  ovzdušia. Všetky tieto legislatívne zmeny majú 

priamy dopad na prijímanie VZN.  

 V rámci prednášky lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku 

VZN na obciach, teda čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po 

novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov. 

Aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN. Poukáže 

tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN. Poukáže 

tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN. 

 povinnosť obce prijať nové druhy VZN 

 aktuálne judikáty NS SR k VZN na obciach 

 nálezy ÚS SR k VZN 

 aktuálny a ucelený prehľad VZN po novele zákona a zmenách 

osobitných predpisov 

 najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv 

Lektor:  JUDr. Marian HOFFMANN, PhD. 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                      4. – 5. október 2018             

Miesto konania :                      Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                          26. september 2018 

Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia 

kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať. 
 

Účastnícky poplatok:  

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC  113,00 €  118,00 € 

Nečlen RVC MT 129,00 € 134,00 € 
Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC, ktoré sú členom 

AVS (RVC Rimavská Sobota, Štrba a Zvolen nie sú členom AVS). 
V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 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 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho 

poplatku a má platnosť faktúry. 

 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 2018100504 

ŠS: IČO organizácie do 26. septembra 2018 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 9. júl 2018 

 

 

 

 

          

 
          PhDr. Dušan  GALLO 

                                                 riaditeľ ZORVC MARTIN 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRÁVNIKOV 

A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV 

MIESTNYCH SAMOSPRÁV, 
ktoré sa uskutoční   

4. – 5. októbra 2018 

Hotel Permon, Podbanské 

Obec /mesto/organizácia:  

 
 

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 5,00 € !!):   

    áno nie 

IČO :     DIČ:   

E-mail: ___________________________________ 

Telefón: __________________________________ 

 

____________________  dňa  ________________ 

    

     podpis 
 

 

Záväznú prihlášku do 26.9.2018 môžete poslať na e-

mail:  rvc@rvcmartin.sk  alebo potvrdiť  

telefonicky: 043 / 413 29 58, 430 36 14, 430 36 10 
prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN  

S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin  

alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

