
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

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

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

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

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

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

 
 

ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE PRINCÍPY 

FUNGOVANIA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

A JEJ ORGÁNOV 
 

Lektor: JUDr. Helena Spišiaková 

     

v prospech účtu ZORVC 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 

 
„Ten, kto honobí poklady,  

má čo stratiť.“ 

LaO-C 

 

 

 

 

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 

akreditovaný kurz  

 
ZÁKLADNÉ  

LEGISLATÍVNE PRINCÍPY 

FUNGOVANIA  

MIESTNEJ SAMOSPRÁVY  

A JEJ ORGÁNOV 
 

 

Akreditovaný kurz s certifikátom 

Ministerstva školstva SR 

číslo akreditácie  

1542/2014/101/1 
 

 

 

 

Martin                                     22. január 2019  

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

 

 

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


Verejnú správu v SR tvorí štátna správa a samospráva. Základné 

princípy fungovania samosprávy  upravuje Ústava SR a najmä zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Tento zákon je akousi „bibliou“ samosprávy, pretože upravuje 

pôsobnosť samosprávy a jej vzťah k štátu (prenesený výkon štátnej správy), 

postavenie obce a jej obyvateľov, orgány obce, vzájomný vzťah starostu 
a obecného zastupiteľstva, postavenie obecného úradu, obecnej rady, 

komisií, hlavného kontrolóra a tiež práva a povinnosti poslancov a pod. 

Zákon o obecnom zriadení bol veľakrát novelizovaná a ostatná novela 
uložila starostom a poslancom povinnosť prehlbovať vedomosti potrebné 

na výkon funkcie. 

CIEĽ SEMINÁRA 

 Ponúknuť najmä novozvoleným predstaviteľom samosprávy 

a tiež zamestnancom obcí výklad zákona o obecnom zriadení a 

súvisiacich predpisov tak, aby ich uplatňovanie v praxi bolo v súlade 

s platným právnym poriadkom.  

CIEĽOVÁ SKUPINA 

- starostovia obcí, primátori miest  

- poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev  

- hlavní kontrolóri 
- zamestnanci obecných a mestských úradov  

- náčelníci a príslušníci obecných a mestských polícií 

PROGRAM 

 Právna úprava miestnej samosprávy  (v Ústave SR a v zákonoch) 

 Postavenie obce, jej územie a obyvatelia (obec ako právnická 

osoba, územné zmeny, práva  a povinnosti obyvateľov obce,) 

 Samospráva obce (samosprávna pôsobnosť obce, prenesený výkon 

štátnej správy, vzťah štátu a obce) 

 Všeobecne záväzné nariadenia (VZN vo veciach samosprávy, VZN 

v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, príprava a schvaľovanie 

VZN) 

 Výkon samosprávy obce (miestne referendum, zhromaždenie 

obyvateľov obce) 

 Orgány obce 

- Obecné zastupiteľstvo (kompetencie a rokovanie obecného 

zastupiteľstva, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí 

obecného zastupiteľstva) 

- Starosta (vzťah k obecnému zastupiteľstvu a kompetencie 

starostu ako štatutárneho orgánu obce, zástupca starostu 

a jeho postavenie) 

- Odvodené orgány obecného zastupiteľstva (obecná rada, 

komisie,  obecný úrad, hlavný kontrolór, obecná polícia, 

výbory v mestských častiach) 

 Zodpovednosť orgánov obce za škodu 

 Poslanec (vznik a zánik mandátu poslanca, práva a povinnosti 

poslanca,  pracovnoprávne postavenie poslanca/starostu, verejná 

funkcia a postavenie poslanca/starostu, trestnoprávna ochrana 

a zodpovednosť poslanca/starostu) 

 Spolupráca obcí (vnútroštátna spolupráca a jej formy, 

medzinárodná spolupráca)  
 

Záverečný test 

 
Účastníci získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

 

Lektor:  JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:            22. 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: 22012019 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 

ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE PRINCÍPY 

FUNGOVANIA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY  

A JEJ ORGÁNOV, 

ktorý sa uskutoční dňa   
 

22. januára 2019 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

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

Titul, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia: 

(potrebné pre vydanie 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

