
Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer vám ponúkajú: 

Kompetenčné právo v obecnej samospráve 

Konfliktné oblasti 
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – 
Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných 
vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného 
zastupiteľstva, v zmysle platnej legislatívy. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. vo 
svojom diele abstrahuje od všeobecných popisných informácií a prináša 
čitateľom vlastné hodnotiace závery na oblasti kompetenčného práva, 
ktoré sa v procese doterajšieho štvrťstoročného vývoja komunálneho 
práva prejavili ako interpretačne a aplikačne sporné. 

Publikácia je určená pre všetkých, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti 
verejnej správy, ale aj pre tých, ktorí sa zaoberajú problematikou 
správneho práva. 

Z recenzných posudkov: 

„Monografia je pozoruhodná svojou prehľadnosťou, odbornosťou a 
zároveň zrozumiteľnosťou pre široký čitateľský okruh, čo vyplýva z 
autorskej zrelosti, praxe v obecnej samospráve a vysokoškolskej 
pedagogickej činnosti autora.“ 

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

„Téma a štruktúra diela je jedinečná, pretože v monografickej spisbe 
nejestvuje takto spracované dielo na uvedenú problematiku.“ 

JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. 

Cena: 12,50 € (vrátane DPH), 248 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Názov firmy ........................................................................................................................................................ 

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................. 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Mesto, PSČ ........................................................................................................................................................ 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

Kompetenčné právo v obecnej samospráve    v počte .................   ks 

 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava dopravné a balné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:  
Wolters Kluwer s.r.o.,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   Banka: 1440643012/0200, VÚB 

Objednávky zasielajte na adresu: 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

S. H. Vajanského 1; 036 01 MARTIN 
Tel.:  +421905 399 636 
www.avs-rvc.sk;  avs@avs-rvc.sk   
Alebo použite elektronickú objednávku na  www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály. 
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