
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov kurzu, ŠS (IČO organizácie) 

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

 

AKREDITOVANÝ KURZ 

ZÁKLADY SPRÁVNEHO KONANIA 

V PODMIENKACH MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

 
Lektor:  JUDr. Helena Spišiaková 

 

 
 

v prospech účtu RVC Martin  číslo   
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
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 

 
„Trvá to dlho, kým dorastieme na to,  

aby sme boli mladí.“ 
 

Pablo Picasso 
 

 

  
 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 
 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

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

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

 

Vás pozýva na 

akreditovaný kurz 
 

ZÁKLADY SPRÁVNEHO 

KONANIA V PODMIENKACH 

MIESTNEJ SAMOSPRÁVY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                 23. január 2019 

Mestský úrad 

Veľká zasadačka MsÚ 
 

Akreditovaný kurz s certifikátom 

Ministerstva školstva SR 

číslo akreditácie  

1542/2014/101/2 

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


ZÁKLADY SPRÁVNEHO KONANIA V PODMIENKACH MIESTNEJ 

SAMOSPRÁVY 
 

Kompetencie obce určuje množstvo právnych predpisov a obec 

rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach 
fyzických osôb a právnických osôb, a to v rámci samosprávnej pôsobnosti 

(napr. riešenie susedských sporov podľa § 5 Občianskeho zákonníka) a tiež 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy (napr. ako stavebný úrad). 
V oboch prípadoch za obec koná a rozhoduje starosta, ako štatutárny 

orgán obce a vydaniu rozhodnutia predchádza konanie, ktoré zabezpečujú 

zamestnanci obecného úradu. Toto konanie upravuje zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov.  

Správny poriadok ako tzv. procesný predpis upravuje postup obce 

a tiež práva a povinnosti účastníkov (fyzických osôb a právnických osôb) 
v akomkoľvek konaní prebiehajúcom na obecnom úrade s výnimkou 

konania vo veciach daní a poplatkov.  

Správny poriadok bol v priebehu rokov 2016 a 2017 niekoľkokrát 

novelizovaný, a preto je nevyhnutné, aby zamestnanci obcí ako aj 

starostovia poznali tento základný procesný predpis, ktorý sa používa 
takmer vo všetkých oblastiach verejnej správy. 

CIEĽ SEMINÁRA 

Ponúknuť starostom a tiež zamestnancom obce - pracovníkom 

obecných a mestských úradov výklad správneho poriadku po jeho 

novelách tak, aby správne konania ktoré patria podľa  ďalších 

hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí spĺňali kritériá 

zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami 

správneho konania.  

CIEĽOVÁ SKUPINA 

- starostovia obcí, primátori miest (najmä novozvolení) 

- zamestnanci obecných (mestských) úradov 

- príslušníci obecných (mestských) polícií, ktorí zabezpečujú 

agendu v správnom (napr. priestupkovom) konaní 

PROGRAM 

 Základné zásady správneho konania  

 Správne orgány (príslušnosť vecná, miestna a funkčná, 

predpojatosť a vylúčenie zamestnancov z konania;)  

 Účastníci konania a zúčastnené osoby (zastupovanie, 

splnomocnenie, zákonný zástupca, ustanovenie opatrovníka)   

 Priebeh správneho konania (začatie konania, ústne pojednávanie, 

zápisnica, nazeranie do spisov, doručovanie, lehoty a ich počítanie, 

svedkovia, znalci, listiny, ohliadka, čestné vyhlásenie, prerušenie 

a zastavenie konania, zmier, trovy konania)  

 Rozhodnutie (náležitosti, lehoty, oznámenie, právoplatnosť 

a vykonateľnosť) 

 Preskúmavanie rozhodnutí (odvolanie, odvolacie orgány, obnova 

konania, preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní)  

 Výkon rozhodnutia (správna exekúcia: začatie a priebeh výkonu 

rozhodnutia, odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia, 

námietky, formy výkonu rozhodnutia, výkon rozhodnutia súdnym 

exekútorom).  

 Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku 

 Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre 

Záverečný test a riadená diskusia s účastníkmi 
 

Účastníci získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Lektor:        JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

Termín konania:   23. január 2019 

Začiatok:      830 - 900    hod – prezentácia   

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin  

Uzávierka prihlášok:  15. január 2019 

Poplatok: 

pre členov RVC 30,00 €/účastník 

pre nečlenov RVC 50,00 €/účastník 
 

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 2019. 

Ďakujeme za pochopenie.) 

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou zasadačky, preto je 

potrebné poslať prihlášky podľa možností čo najskôr (zaradenie bude 

podľa dátumu doručenia prihlášky).  
 
 

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: 

č. ú.   0 2 0 1 6 4 3 0 0 2 / 5 6 0 0  
VS: 23012019 ŠS: IČO organizácie 

do 15. januára 2019 

Bankové úhrady v rámci systému SEPA: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 
(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 akreditovaný kurz 

ZÁKLADY SPRÁVNEHO KONANIA 

V PODMIENKACH MIESTNEJ 

SAMOSPRÁVY, 

ktorý sa uskutoční dňa 

23. januára 2019 
 

Obec /mesto/organizácia: 

 

Titul, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia: 

(údaje sú potrebné na vystavenie osvedčenia) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

(Osobné údaje budú použité len v súvislosti s vydaním 

osvedčenia a evidencie na MŠ SR v zmysle platnej legislatívy.) 

IČO:   DIČ: 

člen RVC:  áno  nie 

E-mail: ________________________________ 

Tel.: _________________________________ 

V _________________  dňa _______________ 

 

    podpis 
 
 

 

 

Záväznú prihlášku do 15. 1. 2019 môžete poslať na 

e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť 

telefonicky: 043/41 329 58 

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

