
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

TVORBA VZN PO NOVELE  

ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ 

 
 

 

Lektor:    

JUDr. Marian HOFFMANN, PhD. 
   

  

v prospech účtu ZORVC MARTIN  číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2019 

 

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 

 

 
 „Vrchol úspechu dosiahnete  

práve v tej chvíli,  

keď Vás prestanú zaujímať peniaze, 

komplimenty či popularita.“ 
 

Thomas Wolfe 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

TVORBA VZN  

PO NOVELE ZÁKONA  

O OBECNOM ZRIADENÍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                      17. január 2019 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


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. 

 

 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                        17. január 2019 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  10. január 2019 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 
 
 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 

2019. Ďakujeme za pochopenie.) 
 

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: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 17012019 ŠS: IČO organizácie 

do 10. januára 2019 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 12. november 2018 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

TVORBA VZN PO NOVELE  

ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ, 
 

ktorý sa uskutoční dňa   

17. januára 2019 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

............................................................................... 

 

Titul, meno a priezvisko, funkcia: 
 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 
 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ________________________________ 
 

Tel.: _________________________________
  

V _________________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 10. 1. 2019 môžete poslať na 

e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť  

telefonicky: 043/41 329 58, 043/43 036 10 

prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE 

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1  

036 01 Martin  
alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

